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Tất cả các câu Kinh Thánh Việt Ngữ được trích dẫn 
trong sách nầy đều lấy ra từ bản Truyền Thống 1926. 



Phần 1 

Môi-se Nơi Bụi Gai Cháy 

David Legge 

 

 Chào mọi người, thật tốt để được ở đây với các 
bạn lần nữa tại Loughbrickland.1 Cám ơn vì các bạn đã 
đến nơi nầy, tôi biết hầu hết các bạn thường đều đặn có 
mặt - song nếu ai chưa từng đến đây, chúng tôi rất vui 
mừng được chào đón các bạn. Tôi muốn các bạn mở 
với tôi Kinh Thánh ở sách Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 3. 
Trước khi đọc chúng ta sẽ cầu nguyện, nhưng quý vị cứ 
giữ phần Kinh Thánh ở Sách Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 3. 
Chúng ta hãy cầu nguyện cùng nhau, và tôi muốn các 
bạn cầu nguyện cho chính mình, rằng Đức Chúa Trời sẽ 
thật sự gặp gỡ, khích lệ các bạn tối nay, và thực hiện 
một công việc quyền năng. 
 Lạy Cha, chúng con đến trước Ngài, và chúng 
con tạ ơn Chúa vì được ca ngợi Ngài, Đấng đáng cho 
chúng con ca tụng. Chúa là thánh, đầy quyến năng, là 
Đức Chúa Trời siêu việt. Chúa vượt xa mọi điều chúng 
con từng nhận thức hoặc thật sự biết, thế nhưng chúng 
                                                 
 1Loughbrickland là ngôi làng nhỏ ở County Down, phía 
nam quận Banbridge, trên đường chính từ Belfast (thủ phủ Bắc Ai-
len) đến Dublin (thủ đô Ai-len). Tên chính thức và đầy đủ của 
nước Anh là Liên Hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len (United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), gồm bốn nước 
Scotland (thủ phủ là Edinburgh), Xứ Wales (thủ phủ là Cardiff), 
England (thủ phủ là London), và Bắc Ai-len (thủ phủ là Belfast). 
Trước đó Anh còn bao gồm cả nước Ai-len (Ireland, thủ đô là 
Dublin), song năm 1922, Ireland tách ra thành quốc gia độc lập. 
Thủ đô toàn nước Anh là London. Chú thích của người dịch (ND). 
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con có thể đến và gọi Ngài là “Cha” qua Thánh Linh 
nhận con nuôi, và qua sự hy sinh của Chúa Jesus, bởi 
huyết Ngài chúng con có thể đến ngay Nơi Chí Thánh, 
đối mặt với Chúa. Lạy Chúa, chúng con thật không biết 
chắc mức độ mật thiết với Ngài, nhưng con cầu nguyện 
rằng chúng con khao khát Chúa như những người nam, 
người nữ Đức Chúa Trời ở các thế hệ đã qua mà Thánh 
Kinh nói đến, họ gặp gỡ Chúa thể nào và các cuộc 
chạm trán cá nhân đó đã thay đổi cuộc đời họ ra sao – 
không chỉ thay đổi cuộc đời, mà còn thay đổi cả đất 
nước họ và thay đổi cả thế giới. Lạy Chúa, chúng con 
cầu nguyện rằng tối nay những gì Ngài tạo ra ở quá khứ 
sẽ trở nên hiện thực và thật sự với chúng con – Chúa 
gặp cá nhân chúng con và Ngài sẽ gặp chúng con như 
một nhóm. Lạy Chúa, chúng con mong mỏi gặp Ngài, 
vì vậy xin hãy đến giữa chúng con và chăm sóc chúng 
con ngay bây giờ trong Danh Chúa Jesus. A-men. 

Chúng ta sẽ xem xét loạt bài “Các Cuộc Chạm Trán 
Thiên Thượng,” những gì có thể xảy ra trong 
khoảnh khắc với Đức Chúa Trời... 

 Tôi nghĩ cách đây một hoặc hai tuần, Jim hỏi tôi 
sẽ làm gì cho loạt bài giảng năm nay, và tôi thật sự 
chưa có ý niệm gì nhiều, nhưng giờ đây sẽ vui khi biết 
như màn ảnh phô bày ra cho các bạn chúng ta sẽ xem 
xét “Các Cuộc Chạm Trán Thiên Thượng,” để biết điều 
gì có thể xảy ra trong khoảnh khắc được gặp gỡ Đức 
Chúa Trời. Như vậy, chúng ta sẽ đọc từ câu 1 của Sách 
Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 3: 

 “1Vả, Môi-se chăn bầy chiên cho Giê-trô, ông 
gia mình, là thầy tế lễ tại xứ Ma-đi-an; dẫn bầy chiên 



Môi-se Nơi Bụi Gai Cháy 7 

qua phía bên kia đồng vắng, đến núi của Ðức Chúa 
Trời, là núi Hô-rếp. 2Thiên sứ của Ðức Giê-hô-va hiện 
ra cùng người trong ngọn lửa, giữa bụi gai kia. Người 
nhìn thấy cả bụi gai đang cháy, nhưng không hề tàn. 
3Môi-se bèn nói rằng: Ta hãy tẻ bước lại đặng xem sự 
lạ lớn nầy, vì cớ sao bụi gai chẳng tàn chút nào. 4Ðức 
Giê-hô-va thấy người tẻ bước lại xem, Ðức Chúa Trời 
bèn ở giữa bụi gai gọi rằng: Hỡi Môi-se, hỡi Môi-se! 
Người thưa rằng: Có tôi đây! 5Ðức Chúa Trời phán 
rằng: Chớ lại gần chốn nầy, Hãy cổi giầy ngươi ra, vì 
chỗ ngươi đang đứng là đất thánh. 6Rồi Ngài lại nói: 
Ta là Ðức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Ðức Chúa Trời 
của Áp-ra-ham, Ðức Chúa Trời của Y-sác, và Ðức 
Chúa Trời của Gia-cốp. Môi-se liền che mặt, vì sợ nhìn 
đến Ðức Chúa Trời. 7Ðức Giê-hô-va phán rằng: Ta đã 
thấy rõ ràng sự cực khổ của dân Ta tại xứ Ê-díp-tô, và 
có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của 
nó; phải, Ta biết được nỗi đau đớn của nó. 8Ta ngự 
xuống đặng cứu dân nầy khỏi tay người Ê-díp-tô, dẫn 
từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm 
sữa và mật, tức là nơi dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân A-
mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-sít ở. 
9Nầy, tiếng kêu rêu của dân Y-sơ-ra-ên thấu đến Ta, và 
Ta đã thấy dân Ê-díp-tô hà hiếp chúng nó thể nào.” 
(Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-9) – và chúng ta sẽ dừng ở câu 9.
 Điều chúng ta sẽ xem xét vào các đêm nầy mỗi 
tháng là những gì các bạn có thể gọi là “các cuộc chạm 
trán cận kề loại thiên thượng (close encounters of the 
divine kind).” Chúng ta sẽ xem các câu chuyện nổi 
tiếng trong Kinh Thánh, như Môi-se nơi bụi gai đang 
cháy, song thuần túy từ phối cảnh những cuộc gặp gỡ 
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cá nhân với Chúa. Chúng ta tách ra và phân tích khoảnh 
khắc mà những người nam, và đôi khi người nữ, chạm 
trán với Chúa – và chúng ta có thể nói Đức Chúa Trời 
Hằng Sống đã khiến họ ngỡ ngàng kinh ngạc thể nào 
khi họ thoáng mặt đối mặt với Đấng Toàn Năng – hay 
nói theo cách khác, lúc họ trải nghiệm Đức Chúa Trời. 
Nếu chúng ta tin vào Đức Chúa Trời cách cá nhân – và, 
như vậy – chúng ta phải mong đợi những sự gặp gỡ cá 
nhân với Ngài, có phải vậy không? Nếu chúng ta tin Cơ 
Đốc giáo chủ yếu là mối quan hệ (relationship), thay vì 
chỉ là tôn giáo, thì chúng ta phải hân hoan chào đón 
những cuộc chạm trán với Chúa chúng ta. 
 Một cuộc đời mà không có kinh nghiệm cá nhân 
sẽ còn ít hơn một nửa, các bạn đồng ý không? Như vậy, 
đời sống Cơ Đốc nhân mà không có kinh nghiệm cá 
nhân Đức Chúa Trời sẽ chỉ là một nửa đời sống. Một 
đời sống Cơ Đốc không kinh nghiệm rất nhạt nhẽo, 
nhàm chán. Cơ Đốc giáo không nhàm chán, Cơ Đốc 
giáo không có nghĩa nhạt nhẽo. Chúa không bao giờ 
thiết kế nên Cơ Đốc giáo như vậy. Các bạn thấy, chúng 
ta hiện hữu là các Cơ Đốc nhân tái sanh, đó là chúng ta 
biết Đức Chúa Trời là Cha, qua Chúa Jesus Christ, Con 
Ngài bởi quyền năng Đức Thánh Linh. Đó là mối quan 
hệ Cha, Con và Thánh Linh. Một nhà văn Cơ Đốc đã 
diễn đạt điều nầy như sau: “Không gì có thể thay thế 
cuộc gặp gỡ cá nhân. Mỗi người phải có cuộc gặp gỡ cá 
nhân của riêng mình. Cũng như thẩm quyền đến từ sự 
ủy nhiệm, do đó quyền năng đến trong cuộc chạm trán 
cá nhân với Chúa.” Vì vậy, thẩm quyền đến để đi khắp 
thế gian và giảng Tin Lành, nhưng quyền năng đến qua 
cuộc chạm trán với Đức Chúa Trời. Nhà văn tiếp tục: 
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“Chúng ta thấy điều đó trong cuộc đời Chúa Jesus dành 
cho các môn đồ, vì vậy không khác gì dành cho chúng 
ta. Không có gì là huấn luyện, học tập, hay kết hợp với 
người để thực hiện việc nầy – sự cần thiết là phải có 
cuộc chạm trán cá nhân với Chúa. Đó là những gì dựng 
nên lịch sử cá nhân chúng ta.” Giờ đây hãy lắng nghe 
lời tuyên bố của ông: “Chúng ta phải chạm trán Đấng 
lớn hơn chúng ta trong mọi cách có thể được, cho đến 
khi Ngài để lại một dấu (mark).” Xin hãy cho phép tôi 
lập lại rằng: “Chúng ta phải gặp gỡ Đấng lớn hơn 
chúng ta trong mọi cách có thể được, cho đến khi Ngài 
để lại một dấu. Thật tuyệt vời, vinh quang, và đáng 
kinh sợ.”   

Cơ Đốc giáo không nhàm chán, Cơ Đốc giáo không 
có nghĩa là nhạt nhẽo. Chúa không bao giờ thiết kế 
nên Cơ Đốc giáo như vậy... 

 Tôi không giảng nhiều về những kinh nghiệm 
tuyệt vời với Đức Chúa Trời mà mình từng có một số, 
mà thật ra tôi giảng từ vị trí của người theo đuổi các 
cuộc chạm trán thiên thượng hơn. Những gì tôi muốn 
chia sẻ với các bạn tối nay cụ thể là Môi-se tại bụi gai 
đang cháy như bài học giúp chúng ta cách để gặp gỡ 
Đức Chúa Trời, các lời gợi ý sẽ định vị trí và cho chúng 
ta thái độ để chào đón kinh nghiệm thiên thượng. Nói 
về Môi-se, tôi chỉ vừa đọc điều nầy hôm qua vào cuối 
Ngũ Kinh (Torah), năm sách đầu Thánh Kinh, ngay 
cuối Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, nói tóm tắt về Môi-
se: “Về sau, trong Y-sơ-ra-ên không còn dấy lên tiên tri 
nào giống như Môi-se, mà Ðức Giê-hô-va biết giáp 
mặt” (Phục 34:10). Đó là mối quan hệ mà Môi-se có 
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với Đức Chúa Trời và tôi nghĩ mối quan hệ đó thật sự 
bắt đầu ngay tại đây, nơi bụi gai cháy. 
 Giờ đây đừng hốt hoảng, tôi sẽ cho bạn mười 
gợi ý từ câu chuyện nầy, làm thế nào các bạn tự định vị 
để có cuộc chạm trán thiên thượng. Sẽ thật tốt nếu các 
bạn ghi lại, phòng khi không có đĩa CD sau nầy. Thứ 
nhất là: Cánh đồng vắng ngay trước cuộc gặp gỡ thiên 
thượng của Môi-se. Các bạn đã biết câu chuyện, phải 
không? Lúc bốn mươi tuổi, Môi-se dùng cánh tay xác 
thịt mình để mang lại sự giải thoát cho dân Y-sơ-ra-ên. 
Ông giết chết người Ai Cập, chôn hắn, rồi trốn vào 
đồng vắng Ma-đi-an. Như vậy lúc đó, ông biết mình sẽ 
là người giải thoát của Chúa – nhưng giờ ông phải đối 
mặt với sự thất vọng. Nó như thể người nam nầy bỏ lỡ 
sự kêu gọi mình, sự kêu gọi của Chúa trên cuộc đời 
ông. Tôi tin mẹ ông đã thì thầm vào tai ông – hãy nhớ 
bà cũng như người vú nuôi, bà chăm sóc ông cho con 
gái của Pha-ra-ôn – tôi tin bà đã nói về nhân dạng thật 
của ông, rằng Chúa đã kêu gọi, bảo tồn ông như con 
trẻ, và ông sẽ là người giải thoát. Nhưng ông cố gắng 
thi hành ý muốn Chúa ở thái độ xác thịt, và ông thất 
vọng, nãn lòng, ông đã bỏ lỡ lời kêu gọi mình, ông cảm 
thấy là kẻ thất bại – nhưng ở nơi đồng vắng nầy lại mở 
đường cho cuộc gặp gỡ thiên thượng của ông. Há đó 
chẳng phải là điều khích lệ cho bất kỳ nơi nào các bạn 
tìm được chính mình sao? Chuyện xảy ra trải bốn mươi 
năm, giờ đây tuổi ông đã tám chục. Suốt bao năm qua, 
ông chẳng ở nơi nào khác ngoài sa mạc – không bóng 
người – song các bạn có biết tất cả điều đó là gì không? 
Bốn mươi năm là sự chuẩn bị cho bốn mươi năm tới 
ông lãnh đạo dân Chúa vượt qua sa mạc hoang vu.  
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 Môi-se đã tám mươi tuổi. Tôi không biết liệu có 
ai ở đây vào tuổi đó, nhưng nhiều người khi đến tuổi 
nầy thường nghĩ: “Giờ chẳng còn gì tôi có thể làm cho 
Chúa nữa!” – song há không tuyệt vời sao khi lời hứa 
Đức Chúa Trời từ Tiên Tri Giô-ên nhận được ở Sách 
Công Vụ đoạn 2 rằng bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và 
người già cả sẽ có chiêm bao. Chúa không thiên vị các 
nhóm tuổi. Khi Thánh Linh được ban ra, Ngài sẽ tuôn 
đổ ra trên mọi xác thịt. Do đó, tôi nói với các bạn rằng 
bất cứ gì các bạn đã trải qua trong kinh nghiệm đồng 
vắng mình, đó không phải là thời gian lãng phí – không 
hề như vậy, ngược lại là khác, vì Đức Chúa Trời có thể 
làm nóng cháy kinh nghiệm đồng vắng của các bạn. 
Thật vậy, như Môi-se, các bạn có thể thực hiện mục vụ 
với những người cũng trải qua chuyến hành trình riêng 
mình. Bốn mươi năm trong đồng vắng cá nhân, chuẩn 
bị để Môi-se lãnh đạo dân Chúa trải qua bốn mươi năm 
đồng vắng của họ. Như vậy, hãy được khích lệ về đồng 
vắng trước cuộc gặp gỡ thiên thượng của Môi-se – và 
đó có thể chính xác là nơi các bạn tìm được chính mình 
tối nay, song tất cả cũng có thể thay đổi trong khoảnh 
khắc. 

Bất cứ gì các bạn đã trải qua trong kinh nghiệm 
đồng vắng mình, đó không phải là thời gian lãng phí 
– không hề như vậy, ngược lại là khác... 

 Thứ hai, như chúng ta thấy Môi-se trong câu 1 
(Xuất đoạn 3), ông trung tín ở cả những điều nhỏ nhặt. 
Nếu nhìn vào: “Môi-se chăn bầy chiên cho Giê-trô, ông 
gia mình,” chúng ta thấy thậm chí bầy chiên cũng 
không phải là của riêng ông. Vào tuổi tám mươi, đó là 
một việc gì đó được cho là có ý nghĩa, phải không? 
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Dường như ông phải bằng lòng, chúng ta có thể nói đủ 
khiêm tốn rằng Môi-se chỉ chăm sóc bầy chiên cho 
nhạc phụ mình mà chẳng có bất kỳ thứ gì là của riêng 
ông. Có lẽ điều nầy cũng chỉ ra ông thuận phục Giê-trô, 
là cha vợ mình. Nói cách khác, Môi-se đã trở nên biết 
thuận phục khải tượng của người khác – đó là điều thú 
vị. Ông biết mình phải là con trai trước khi trở thành 
người cha đất nước. Các bạn có biết, trước khi có thể 
lãnh đạo, người lãnh đạo phải biết phục vụ không? Giờ 
đây cần phải có một điều gọi là “sự lãnh đạo tôi tớ 
(servant-leadership),” khi là lãnh đạo, các bạn phải luôn 
phục vụ nữa – nhưng các bạn hiểu, chúng ta có thể phải 
thuận phục khải tượng của người khác, trước khi chúng 
ta có thể tự mình làm được. Đôi khi người ta cảm thấy 
sự kêu gọi lãnh đạo, họ muốn nhận lấy ngay lập tức – 
đây là phần con đường đã mở ra cho cuộc chạm trán 
thiên thượng của Môi-se. Thật không thể tin được đó 
lại là con đường thấp hẹp, con đường trên đồng vắng, 
con đường của khiêm nhường và thuận phục. 
 Nhưng hãy xem, có điều gì đó khác: Môi-se rõ 
ràng làm công việc của mình, ông trung tín trong bổn 
phận làm những điều nhỏ nhặt hàng ngày. Tôi không 
biết các bạn nghĩ gì, song khi đọc Thánh Kinh theo như 
tôi thấy, Đức Chúa Trời không bao giờ kêu gọi kẻ lười 
biếng. Tôi nghĩ đến Ê-li-sê. Các bạn có nhớ Ê-li đến, 
ném áo choàng mình trên Ê-li-sê và xức dầu cho người 
để làm tiên tri kế tiếp, nhưng Ê-li-sê làm gì khi Ê-li tìm 
thấy người? Người rất bận, người đang cày trên cánh 
đồng. Sự kêu gọi Chúa là trên cuộc đời ông và ông 
đang làm việc. Tôi lại nghĩ về Giô-sua, người đến sau 
Môi-se để đưa dân Chúa vào đất hứa. Giô-sua ở bên 
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Môi-se nhiều năm và phục vụ ông cách trung tín. Đó là 
phẩm chất để ông lãnh đạo dân Chúa. Hãy trung tín ở 
những gì các bạn làm hôm nay sẽ giúp các bạn sẵn sàng 
cho những gì Đức Chúa Trời chuẩn bị cho các bạn ở 
tương lai. Các bạn có từng nghe nói: “Nếu muốn chọn 
ai đó làm việc gì, hãy chọn người đang bận rộn” 
không? Vâng, đó cũng là cách Đức Chúa Trời nghĩ. “Ai 
trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc 
lớn” (Lu-ca 16:10). “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín 
kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ 
lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng 
của chúa ngươi” (Ma-thi-ơ 25:21).  

 Bạn tôi Brendan Jones ở Enniskillen2 có bức 
tranh treo trên tường nhà bếp anh với câu: “Hãy tận 
hưởng các việc nhỏ nhặt ở đời sống, vào một ngày nhìn 
lại, bạn sẽ nhận ra đó là những việc lớn.” Tôi yêu thích 
điều đó. Hãy tận hưởng các việc nhỏ nhặt của đời sống, 
một ngày nhìn lại các bạn sẽ khám phá ra đó là những 
việc lớn. Trong nước Đức Chúa Trời, những việc nhỏ là 
việc lớn. Khi tìm kiếm người Chúa có thể bày tỏ ra 
trước và kêu gọi làm người giải thoát cho dân Ngài, 
Chúa tìm người đang bận làm việc gì đó, trung tín trong 
các việc nhỏ. Nhưng tôi không muốn các bạn hiểu lầm 
những gì tôi nói tối nay, mặc dù đang bận rộn – và đây 
là điều thứ ba – ông ở trong sự cô đơn. Môi-se biết làm 
yên tĩnh tâm hồn mình. Đó có thể là không tự nguyện – 
nói cách khác, ông phải chạy trốn vào đồng vắng Ma-
đi-an, có lẽ không phải là sự lựa chọn của ông, sống 

                                                 
 2Enniskillen là thị trấn thuộc hạt Fermanagh County, Bắc 
Ai-len, có dân số khoảng 13.823 người (2011). ND. 
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bốn mươi năm nơi sa mạc – nhưng, đó là phần kế 
hoạch Chúa để đưa ông vào nơi ông được chuẩn bị cho 
Chúa bày tỏ Chính Mình Ngài theo cách nầy. 

 Sự yên tĩnh bên ngoài và nội tâm không giống 
nhau, xin đừng hiểu lầm tôi. Chỉ bởi vì ở trong đồng 
vắng không có nghĩa là ông yên tĩnh bề trong trước 
Đức Chúa Trời, thế nhưng đôi khi có trường hợp sự yên 
tĩnh bên ngoài có thể trườn vào tâm hồn, nó có thể xâm 
chiếm tấm lòng chúng ta. Ý tưởng về cô đơn làm ngưng 
lại tất cả mọi phiền muộn vây quanh chúng ta: Sự phiền 
muộn của thân thể, tâm trí, và linh hồn. Khi những 
phiền muộn đó ngưng lại, chúng ta trở nên dễ đáp ứng 
hơn với công việc sâu xa Chúa, nhạy cảm hơn với tiếng 
gọi của Ngài trong tấm lòng chúng ta. Các bạn thấy 
điều nầy với Đa-vít, cũng là người chăn chiên, hầu hết 
Thi Thiên mà ông trước tác, mà nhiều trong số đó tôi 
tin vào thời gian ông ở ngoài chăn chiên. Điều chúng ta 
có thể làm là tự định vị trí mình để kinh nghiệm Chúa ở 
cách thay đổi, hầu chỉnh sửa đời sống mình. Tôi không 
tự mâu thuẫn với mình – ít phút trước đây tôi nói Đức 
Chúa Trời không kêu gọi kẻ lười biếng, về công việc 
các bạn phải trung tín những việc nhỏ – điều nầy không 
trái ngược. Những gì tôi nói là các bạn phải tiếp tục 
chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, nhưng hãy luôn để 
mở cho Chúa phán với tấm lòng các bạn – các bạn có 
hiểu không? Đó không phải điều nầy hoặc điều kia, mà 
cả hai.  

Các bạn phải tiếp tục chịu trách nhiệm với cuộc đời 
mình, nhưng hãy luôn để mở cho Chúa phán với tấm 
lòng các bạn... 
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 Các bạn thấy, nỗi sợ hãi ở một mình lôi kéo 
chúng ta đến chốn ồn ào và đông đúc, phải không? Các 
bạn có từng nghe về “FOMO” chưa? Ngôn ngữ  văn 
bản rõ ràng, “FOMO” là “Fear Of Missing Out (sợ bỏ 
lỡ, sợ mất).” Tất cả chúng ta đều sợ như thế, khi rút ra 
khỏi đám đông vào nơi cô tịch trước Chúa, chúng ta sợ 
phải bỏ lỡ, phải mất mát gì đó. Có thể chúng ta sợ mất 
công ty của riêng mình, hoặc của Chúa, tôi không biết. 
Nhưng khi nhìn vào Cứu Chúa Jesus Christ, chúng ta 
thấy đây là mẫu mực của Ngài: Chúa đi vào đồng vắng, 
lên đồi, vào núi, Ngài đi từ lúc lâu trước ngày, Chúa 
trải qua đêm nơi đó. Sau khi chữa lành và giảng dạy, 
Chúa Jesus phán với các sứ đồ mà Ngài kêu gọi ở Mác 
đoạn 6 câu 31: “Hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ.” Chúa 
dạy họ phải đi tẻ ra khỏi đời sống mình, vượt qua sự 
ràng buộc của con người và chức vụ - để vào nơi vắng 
vẻ, cô đơn.  
 Môi-se biết làm yên tĩnh tâm hồn mình. Một 
thánh đồ già vĩ đại của Chúa từng nói: “Không có sự cô 
đơn thì hầu như không thể sống đời sống thuộc linh 
được.” Chúa Jesus phán trong Bài Giảng Trên Núi ở 
Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 6: “Song khi ngươi cầu nguyện, 
hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha 
ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Ðấng thấy 
trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.” Phòng 
riêng, đóng cửa, chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng – đó là mẫu 
mực. Các bạn thấy, một số chúng ta muốn có cuộc gặp 
gỡ tuyệt vời với Chúa, song chúng ta lại không chuẩn 
bị để ở một mình với Ngài. Tôi rất tiếc là không thể 
được. Đôi khi Đức Chúa Trời phô bày ra và gây kinh 
ngạc nhiều người, nhưng đó là ngoại lệ, không phải 
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nguyên tắc. Nếu các bạn muốn tự định vị trí mình vào 
tư thế nơi Chúa ngự – và tôi nói điều nầy cách tôn kính, 
nhưng tôi biết những gì mình nói – nơi các bạn sắp đặt 
để gặp gỡ Chúa, các bạn cần làm yên tĩnh tâm hồn 
mình. Các bạn cần phải có phòng riêng. 
 Điều thứ tư đó là Môi-se đi đến nơi được Đức 
Chúa Trời đánh dấu. Như vậy, đồng vắng trước mặt, 
trung tín trong các việc nhỏ, biết làm yên tĩnh tâm hồn 
mình, ông đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đánh dấu. Hãy 
xem câu 1: “Môi-se... đến núi của Ðức Chúa Trời, là 
núi Hô-rếp.” Giờ Hô-rếp là Núi Si-nai, cùng một nơi, 
gọi là “Núi của Đức Chúa Trời,” tôi thừa nhận với các 
bạn có lẽ đó là nhận thức muộn, bởi Si-nai sẽ trở thành 
nơi có ý nghĩa trọng đại tuyệt vời, chỗ Môi-se chạm 
trán với Chúa, cũng như dân Do Thái. Nhưng tôi chỉ tự 
hỏi, lúc lang thang quanh sa mạc, liệu Môi-se có bắt 
đầu trò chuyện với Chúa ở đó chưa? Phải chăng đó đã 
trở nên nơi hẹn gặp? Lẽ nào tôi có thể khích lệ các bạn 
không tuân thủ về việc nầy, nhưng thật tốt khi có thì 
giờ và nơi chốn để các bạn gặp gỡ Chúa. Một điều là 
hoàn toàn chắc chắn: Khi Đức Chúa Trời tỏ bày với 
cuộc chạm trán thiên thượng ở bụi gai đang cháy, thì 
nơi đây đã trở thành đất thánh – đúng không? Há Chúa 
không nói với Môi-se: “Hãy cổi giày ngươi ra, vì chỗ 
ngươi đang đứng là đất thánh” sao? Núi nầy được 
thánh hóa ở khoảnh khắc thiên thượng đó, và đối với 
tôi thật không thể tin được là sự hiện diện của Chúa thật 
sự thay đổi mặt đất. 
 Cho dù nhận thức muộn để gọi “Núi Đức Chúa 
Trời,” tôi tin ngọn núi nầy được Chúa đánh dấu nơi để 
gặp gỡ Môi-se không chỉ lần nầy, mà nhiều lần sau đó. 
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Tôi có thể nói có nguyên tắc ở đây rằng có nơi và người 
nào đó được Chúa đánh dấu, vậy nếu các bạn muốn có 
các cuộc chạm trán thiên thượng, tôi sẽ khích lệ các bạn 
tìm nơi đâu và người nào được Chúa đánh dấu. Các bạn 
biết không, đây là xu hướng phục hưng rộng khắp toàn 
diện. Tôi nhớ đến bài giảng về sự phục hưng 1859 vào 
những năm trước đây (và nầy, đó là sự đào bới, chỉ 
trích các phong trào phục hưng hiện đại), tôi nhớ mình 
cơ bản nói rằng họ đã không chạy đến Mỹ để nhận 
phước hạnh, mà đến bất kỳ nơi nào có phước hạnh, họ 
đi thẳng đến Chúa và nhận lấy. Tôi có thể nói với các 
bạn là tôi sai sao? Vì năm 1859, điều nhiều người 
không biết là sự phục hưng Ulster3 do bị xô đẩy, thúc 
giục, bởi sự phục hưng đã xảy ra ở Hoa Kỳ và các nơi 
khác trong Vương Quốc Anh (UK). Một khía cạnh 
quan trọng đáng chú ý ở Mỹ là buổi nhóm cầu nguyện 
của 12.000 doanh nhân thành phố New York được gọi 
là “Buổi Nhóm Cầu Nguyện Phố Fulton” và họ cầu 
nguyện cho việc giới thiệu Chúa khắp thế giới.  
 Hai người từ Ulster, Tiến Sĩ William Gibson, 
một số các bạn có thể đã nghe về ông – ông viết quyển 
                                                 
 3Ulster (Bắc Ai-len) là tên của một trong bốn vùng truyền 
thống  Ai-len (Ireland): Ulster, Leinster, Munster, và Connacht. 
Năm 1922, Ireland trở thành nước độc lập tách khỏi Vương Quốc 
Anh, song Ulster gồm chín hạt, chỉ ba hạt Donegal, Monaghan, và 
Cavan bỏ phiếu gia nhập nước Ireland. Sáu hạt còn lại Fermanagh, 
Armagh, Tyrone, Londonderry, Antrim, và Down bỏ phiếu cho 
Vương Quốc Anh. Ulster là tên gọi nhấn mạnh sự tách biệt của họ 
khỏi Ireland. Sự phục hưng Ulster 1859 bắt đầu ở Kells và Connor 
thuộc hạt Antrim từ Hội Thánh Trưởng Lão Connor do Mục Sư 
John Hamilton Moore quản nhiệm, cuộc phục hưng được báo cáo 
có khoảng 100.000 người tin Chúa. ND. 
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“Năm Ân Điển,” lịch sử sự phục hưng Ulster – về sau 
trở thành chủ tịch Giáo Hội Trưởng Lão, và Mục Sư 
William McClure, cả hai thăm viếng buổi nhóm cầu 
nguyện đó. Người ta tường thuật rằng sau khi tham dự 
trở về, họ cho biết những gì xảy ra nơi đó và lời chứng 
họ đã đốt cháy bỏng người nghe, rồi việc giới thiệu về 
Chúa bắt đầu. Tôi có thể nói với các bạn đó là cách làm 
cho phục hưng động thái. Linh của lời tiên tri là chứng 
ngôn về Chúa Jesus. Nhìn vào phục hưng 1859 quanh 
Ulster, các bạn sẽ thấy không có động thái nào bởi giáo 
sĩ, cũng không chủ yếu từ các nhà truyền giáo, mà lại từ 
tân tín hữu, khi họ làm chứng cho các làng lân cận về 
điều Đức Chúa Trời đã làm cho quê nhà hoặc Hội 
Thánh họ. Đôi khi chúng ta cần đi đến các nơi, và đi 
đến những người mà Chúa đang làm việc. Thông 
thường khi người ta nghe về động thái của Chúa, họ 
đến để xem, họ nắm bắt được gì đó và họ mang nó trở 
về với mình.  

Tôi tự hỏi, lúc lang thang quanh sa mạc, Môi-se đã 
bắt đầu nói chuyện với Chúa ở nơi đó chưa? Phải 
chăng nơi đó trở thành nơi hẹn gặp?   

 Môi-se đã đi đến nơi được Chúa đánh dấu cho 
ông. Thứ năm, tôi muốn các bạn thấy mục vụ thiên sứ 
cũng liên quan. Câu 2: “Thiên sứ của Ðức Giê-hô-va 
hiện ra cùng người trong ngọn lửa, giữa bụi gai kia.” 
Thiên sứ của Chúa – đây là một sự kiện – giờ chúng ta 
phải thừa nhận đôi khi cuộc chạm trán thiên thượng với 
Chúa đến qua thiên sứ. Hê-bơ-rơ 1:14 nói các thiên sứ 
“đều là thần hầu việc Ðức Chúa Trời, đã được sai 
xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp 
cứu rỗi.” Đây có thể là sự xuất hiện trước khi nhập thế 
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(pre-incarnate) của Ngôi Lời, Con Đức Chúa Trời, 
Ngôi Hai trong Ba Ngôi, Đức Chúa Jesus Christ chúng 
ta. Tuy nhiên, Ngài hiện ra như Thiên Sứ, thình lình 
khiến chúng ta hoảng hốt, vì chúng ta không muốn 
tham dự môn Thiên Sứ Học Thời Kỳ Mới (New Age 
Angelology), và chúng ta không muốn thờ phượng 
hoặc nói về thiên sứ, hay bất kỳ điều gì như vậy. Song 
các bạn phải hiểu, khi Chúa làm các việc, Ngài thường 
sai thiên sứ làm theo mệnh lệnh Ngài. Nếu đóng lại với 
điều đó các bạn sẽ bị đóng lại với rất nhiều điều kinh sợ 
lạ lùng Chúa làm. Không chính xác lắm, nhưng có độ 
270 đề cập đến các thiên sứ hoặc về thiên sứ trong toàn 
bộ Thánh Kinh – bởi vì đây là các hình thể (forms), bản 
chất (beings) mà Chúa sai phái để làm công việc Ngài. 
Hê-bơ-rơ nói họ “được sai xuống để giúp việc” chúng 
ta – vậy, nếu ngưng tiếp nhận các thiên sứ giúp, các bạn 
sẽ tự ngưng lại mức độ tuyệt vời của các cuộc chạm 
trán thiên thượng. 
 Thiên sứ tham dự vào sự gặp gỡ của Môi-se nơi 
bụi gai cháy. Rồi thứ sáu: Sự gặp gỡ thiên thượng là bí 
ẩn ở bản chất. Hãy xem câu 2: “Người nhìn thấy cả bụi 
gai đang cháy, nhưng không hề tàn.” Các Cơ Đốc nhân 
có nhu cầu không thể kìm nén là giải thích mọi sự, phải 
không? Đặc biệt với Thánh Kinh, họ muốn có thể giải 
thích mọi điều. Một số họ có danh sách các trải nghiệm 
Kinh Thánh – có phải các bạn là một trong số đó? “Ồ, 
tôi không thấy bất kỳ trải nghiệm nào như thế ở Kinh 
Thánh.” Vâng, đầu tiên tôi thách thức các bạn, trước 
khi nói điều khác về bản chất bí ẩn của sự gặp gỡ Môi-
se với Đức Chúa Trời nơi đây, có thể nào tôi hỏi các 
bạn: Các bạn có thật sự tin vào khả năng có các cuộc 
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chạm trán tương tự ngày nay mà các bạn tìm thấy ở 
danh sách Thánh Kinh của các bạn không? Một mục sư 
nói với Tiến Sĩ Michael Brown, nhà thần học, diễn giả, 
người dẫn chương trình phát thanh, rằng: “Nếu điều đó 
không có ở Thánh Kinh, tôi không tin.” Tiến Sĩ Brown 
vặn lại ông ta: “Vâng, vị trí tôi hơi khác hơn một chút, 
nếu điều đó có ở Thánh Kinh, tôi tin.” Các bạn có thấy 
những gì ông hiểu được không? Có nhiều điều vị mục 
sư đó thật sự không tin đã có trong Thánh Kinh. Nhưng 
tôi hỏi thêm các bạn: Có phải Đức Chúa Trời hạn chế 
danh sách các trải nghiệm Thánh Kinh mà các bạn có 
không? Bụi gai cháy chưa bao giờ xảy ra trước Xuất Ê-
díp-tô Ký đoạn 3, và không bao giờ xảy ra nữa sau đó. 
Thật vậy, các bạn nhìn vào các cuộc chạm trán thiên 
thượng mà chúng ta có, và những người chúng ta sẽ 
xem xét từng tháng, các bạn sẽ thấy rằng họ là độc 
nhất, họ là nguyên bản, tại sao? Bởi vì đó là cách Đức 
Chúa Trời – Ngài có xu hướng làm những việc độc 
nhất và nguyên bản. 
 Thế nhưng một số người chúng ta đang hạn chế 
Đức Chúa Trời với những trải nghiệm mà Ngài duy 
nhất ban cho người khác trên thế gian. Tại sao chúng ta 
lại làm vậy? Lý do có một số người nghĩ: “Ồ, chúng ta 
đang ở nơi nguy hiểm,” rồi sợ hãi, hoảng hốt! Điều 
chúng ta cần nhận thức – tất cả mọi biểu hiện, bụi gai 
cháy hoặc bất kỳ thứ gì khác chúng ta nhìn vào những 
đêm nầy, các biểu hiện đó không bao hàm Chúa, chúng 
bày tỏ chứ không chứa đựng Ngài. Không phải Chúa, 
chúng chỉ cho biết Ngài đang ngự quanh đây – có từ 
ngữ dành cho điều đó: “Shekinah” vinh hiển. Từ nầy 
đến từ gốc tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là “ngự (dwelling)” 
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và thường biểu hiện nơi Chúa, sự hiện diện của Ngài 
được biểu hiện khi Hòm Giao Ước ở giữa chúng ta đi 
ngang qua lửa, ánh sáng, qua khói, mây, đêm tối, giọng 
nói – chúng ta có thể tiếp tục với đa dạng về sự hiện 
diện của Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời không phải là cột 
lửa, Chúa chẳng phải là trụ mây, hoặc bụi gai cháy – dù 
Ngài ở trong bụi gai cháy – bụi gai cháy chỉ bày tỏ sự 
hiện diện của Ngài. Vì vậy, Đức Chúa Trời không thể 
bị hạn chế với bất kỳ thứ gì. Tôi nói và tôi tin với cả 
lòng mình rằng Đức Chúa Trời không hề bị hạn chế ở 
Thánh Kinh. Tôi biết một số người sẽ nổi cáu khi tôi 
nói như vậy. Dĩ nhiên Chúa không bao giờ mâu thuẫn 
với những gì ở Kinh Thánh, nhưng nếu các bạn hạn chế 
Đức Chúa Trời trong quyển sách Ngài, thì các bạn đã 
loại bỏ phần lớn những việc xảy ra trong các cuộc phục 
hưng lịch sử – bởi có nhiều việc các bạn sẽ không tìm 
thấy ở Kinh Thánh. 

Đức Chúa Trời không phải là cột lửa, Chúa chẳng 
phải là trụ mây, hoặc bụi gai cháy – dù Ngài ở trong 
bụi gai cháy – bụi gai cháy chỉ bày tỏ sự hiện diện 
của Ngài... 

 Đức Chúa Trời là Chúa của điều mới, ngay cả 
Thánh Kinh cũng không hạn chế Ngài. Các bạn có biết, 
tôi tin Thánh Kinh, tôi giảng Kinh Thánh, tôi sống bằng 
Kinh Thánh, và tôi nghiên cứu quyển sách nầy mỗi 
ngày trong cuộc đời mình – nhưng tôi không thờ Kinh 
Thánh, tôi không thờ Cha, Con, và Thánh Kinh – ở bên 
kia trang sách, tôi tìm kiếm Ngài, Chúa tôi. Tâm linh 
tôi khao khát Ngài, Lời Hằng Sống. Hôm nay tôi đọc 
câu trích dẫn của Andrew Murray, ông nói: “Trên mọi 
sự, hãy cẩn thận lời cầu nguyện của bạn về việc giới 
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hạn Đức Chúa Trời, không chỉ bởi sự vô tín, mà còn 
bởi nghĩ rằng mình biết những gì Ngài có thể làm.” 
Không chỉ giới hạn Đức Chúa Trời bởi sự vô tín, mà 
còn tưởng mình biết điều Ngài có thể làm. Cầu Chúa 
giúp, một số người chúng ta đã trở thành cảnh sát cho 
Ngài: Nói những gì Đức Chúa Trời có thể và không thể 
làm – điều đó thật không thể tin được? 
 Đó là bí ẩn trong bản chất, và nếu các bạn sẽ 
phải có cuộc chạm trán với Đức Chúa Trời, có thể tôi 
khích lệ các bạn: Đừng cố làm gì cả. Một số người nói, 
và tôi trả tiền cho việc nầy. “Các bạn không thể hôn 
bạn gái mình và nghĩ về điều đó cùng một lúc.” Các 
bạn hiểu ý tôi muốn nói gì không? Khi các bạn có trải 
nghiệm đó không phải về bộ não, mà là về con tim, là 
thuộc tấm lòng. 
 Thứ Bảy, sự tò mò của Môi-se đã thu hút Đức 
Chúa Trời. Giờ hãy xem câu 2: “...Người nhìn thấy cả 
bụi gai đang cháy, nhưng không hề tàn.” Rồi câu 3: 
“Môi-se bèn nói rằng: Ta hãy tẻ bước lại đặng xem sự 
lạ lớn nầy, vì cớ sao bụi gai chẳng tàn chút nào.” Sự tò 
mò của ông đã lôi kéo Chúa. Như vậy Môi-se thấy sự gì 
đó, giờ ông có cuộc chạm trán thiên thượng mình, nó là 
bí ẩn và trí óc ông cố tìm hiểu điều đang xảy ra nơi đây 
– nhưng đó là việc Đức Chúa Trời, việc đó không tạo ý 
nghĩa. Lửa cháy, phải không? Lửa nầy không cháy. 
Vậy, khi cố tạo ra ý nghĩa về Chúa, về điều Ngài làm, 
các bạn ở trên con đường đến hư không. Song Môi-se 
thật sự bắt đầu nghiên cứu bí ẩn siêu nhiên về Chúa. Có 
thể tôi khích lệ bạn làm điều nầy? Hãy học các huyền 
nhiệm siêu nhiên về Đức Chúa Trời – không phải để 
hiểu, mà để được ở trong sự kính sợ và diệu kỳ, yêu 
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thương và ca ngợi những gì mà Chúa tuyệt vời chúng ta 
có. Các bạn biết, càng học tôi càng nhận thức được 
mình nhỏ bé thể nào – Có ai khác cảm thấy vậy không? 
Càng học tôi càng nhận thức sự hiểu biết của tôi kém 
cỏi thể nào, đặc biệt khi nghiên cứu huyền nhiệm về 
các công việc siêu nhiên Chúa. Có người nói: “Ồ, hãy 
cẩn thận, điều nầy rất nguy hiểm – thật sự nguy hiểm. 
Phục Truyền 29:29, “hãy cẩn thận, những sự bí mật 
thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời...” – vâng, hãy trích 
tiếp phần còn lại: “song những sự bày tỏ thuộc về 
chúng ta, và con cháu chúng ta đời đời” – hãy nghiên 
cứu sự bày tỏ về những cuộc chạm trán bí nhiệm của 
người nam và người nữ với Đức Chúa Trời. Hãy nhìn 
vào, hãy xem xét và học hỏi từ đó. “Ấy là sự mắt chưa 
thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến; 
nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những 
người yêu mến Ngài.” 4 – vì vậy, đóng sách lại và quên 
đi, chúng ta không bao giờ có thể biết được gì? Hãy 
đọc tiếp! “Ðức Chúa Trời đã dùng Ðức Thánh Linh để 
bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Ðức Thánh Linh 
dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Ðức Chúa Trời 
nữa.” Con người thiên nhiên không nhận biết những 
việc của Thánh Linh, song Chúa bày tỏ ra cho chúng ta. 

 Các bạn biết mình cần gì không? Các bạn cần 
có sự tò mò. Tôi thì rất tò mò nhiều thứ, đôi khi về điều 
sai – nhưng nếu đổi sự tò mò quay về Chúa, chúng ta sẽ 
thấy Ngài quay về phía chúng ta, bởi vì đó chính xác là 
những gì xảy ra nơi đây. Các bạn hãy xem câu 4: “Ðức 
Giê-hô-va thấy người tẻ bước lại xem, Ðức Chúa Trời 
                                                 
 4I Cô. 2:9-10; cũng trong Ê-sai 64:4; 65:17. ND.  
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bèn ở giữa bụi gai gọi rằng: Hỡi Môi-se, hỡi Môi-se!” 
Các bạn có thấy chăng? Điều gì xảy ra nếu Môi-se 
không tẻ bước lại? Tôi tin nếu ông không tẻ bước lại, 
thì Chúa sẽ chẳng quay về phía ông, và Ngài không gọi, 
hỡi Môi-se, Môi-se! Ông sẽ không nhận được sự kêu 
gọi. Nói theo cách của tôi, nếu không tìm kiếm, hoặc 
không nhìn vào bên trong, thì không chắc các bạn sẽ 
kết thúc bằng việc xem xét. Các bạn có nhận được 
không? Nếu không nhìn vào trong hay tìm kiếm, thì 
không chắc là một ngày nào đó các bạn sẽ xem xét vấn 
đề. Do đó người ta theo con đường vui vẻ, công việc 
làm ăn hàng ngày của họ, hoàn toàn không biết bất kỳ ý 
tưởng nào về Chúa; họ không tìm kiếm, chẳng khao 
khát Ngài, họ không làm tĩnh lặng tâm hồn mình để 
nghe Chúa hoặc để nhìn thấy Ngài; họ không đi đến 
những nơi, không tìm kiếm những người nam người nữ 
được Chúa đánh dấu – song họ lại trông đợi vào một 
ngày Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện nơi bụi gai cháy. Điều 
nầy có thể, nhưng rất khó xảy ra – có tư thế và vị trí. Sự 
tò mò của Môi-se đã thu hút Chúa. Có thể nào tôi khích 
lệ các bạn phải tò mò về những sự của Chúa không? 

Người ta theo con đường vui vẻ, công việc làm ăn 
hàng ngày của họ, hoàn toàn không biết bất kỳ ý 
tưởng nào về Chúa... song họ lại trông đợi vào một 
ngày Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện nơi bụi gai cháy... 

 Thứ tám, Môi-se vốn sợ hãi Chúa. Hãy xem 
câu 5-6: “Ðức Chúa Trời phán rằng: Chớ lại gần chốn 
nầy, hãy cổi giầy ngươi ra, vì chỗ ngươi đang đứng là 
đất thánh.” Hơn nữa, Ngài nói: “Ta là Ðức Chúa Trời 
của tổ phụ ngươi, Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Ðức 
Chúa Trời của Y-sác, và Ðức Chúa Trời của Gia-cốp. 
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Môi-se liền che mặt, vì sợ nhìn đến Ðức Chúa Trời.” 
Môi-se cổi giày, che mặt, sợ nhìn – Các bạn có biết ông 
đang làm gì không? Ông tôn kính Chúa khi không có ai 
khác xung quanh – Các bạn có làm vậy không? Tôi là 
người tin vững chắc vào phước hạnh Chúa ban, “hỡi 
linh hồn ta, khá ngợi khen Ðức Giê-hô-va! Mọi điều gì 
ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài!” Vì thế, 
chớ làm việc nầy ở xác thịt, mà trong tâm linh; nếu các 
bạn muốn giơ tay mình lên cao, nếu các bạn muốn xấp 
mình xuống đất, nếu các bạn muốn quỳ trên gối mình, 
tôi nghĩ sẽ thật tốt đẹp khi chúng ta áp dụng thường 
xuyên hơn nữa – nhưng đôi lúc chúng ta làm điều đó 
nơi công cộng, mà không thực hiện ở nhà khi chỉ có 
bạn, tôi và Đức Chúa Trời. Phải chăng chúng ta tôn 
kính Chúa khi chỉ có chúng ta, và không còn ai khác? 
 Hãy nhìn vào đoạn 20, và giữ ngón tay bạn ở 
khúc Kinh Thánh nầy. Môi-se vốn thật sự kính sợ Đức 
Chúa Trời, đoạn 20 là nơi ông đến Si-nai lần nữa và 
Luật Pháp được ban ra mà chúng ta gọi là “Mười Điều 
Răn.” Hãy xem câu 20: “Môi-se đáp rằng: Ðừng sợ 
chi, vì Ðức Chúa Trời giáng lâm đặng thử các ngươi, 
hầu cho sự kính sợ Ngài ở trước mặt các ngươi, cho 
các ngươi không phạm tội” (Xuất 20:20). Phải chăng ở 
đây không có mâu thuẫn? “Đừng sợ vì Chúa đến để thử 
các ngươi, để thấy sự kính sợ Ngài ở trước mặt các 
ngươi.” Vâng, có hai loại sợ hãi khác nhau. Một là sự 
sợ hãi sai, sợ hãi xác thịt, sợ hãi Đức Chúa Trời theo ý 
nghĩa sai lầm, phải sợ Ngài; và loại sợ hãi thứ hai là 
kính sợ thật Đức Chúa Trời. Các bạn thực sự có thể 
thấy điều nầy, bởi loại sợ hãi sai lầm mà dân Do Thái 
sở hữu khiến họ lẫn trốn Chúa. Ngài muốn nói chuyện 
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với họ, Chúa muốn kéo họ lại gần, nhưng họ sợ vì sấm 
sét – đây là thử nghiệm. Chúa không cố đuổi họ đi, 
Ngài chẳng thử sàng lọc những ai thật muốn nghe tiếng 
Chúa, chuẩn bị chết và đi với Ngài, ngay cả nếu đó có 
nghĩa là mất sự sống mình. Chỉ Môi-se hiểu tấm lòng 
Đức Chúa Trời bởi ông kính sợ thật sự Ngài trong 
thuần khiết và tôn cao để đến gần Chúa. Đó là pháo hoa 
trên núi phô bày sự kiện Môi-se là người duy nhất hiểu 
và kính sợ thật sự Đức Chúa Trời. 
 Hãy nghe: Tôi tin Môi-se đã có tấm lòng đó ở 
bụi gai đang cháy. Ông cổi giày ra khỏi chân mình, tôi 
biết Chúa bảo ông làm, nhưng ông che mặt – sợ nhìn 
đến Ngài. Nếu chúng ta có sự kính sợ như vậy, tôi 
không nói về việc đi loanh quanh với mặt dài ra và sợ 
la ó, phản đối bất kỳ ai; tôi cũng chẳng kể đến kiểu hợp 
pháp hủ lậu hoặc lòng sùng đạo câu nệ ngột ngạt cũ. 
Tôi không nói đặt sự sợ hãi Chúa vào dân sự hay vào 
con trẻ chúng ta. Tôi đang nói về lòng kính trọng yêu 
thương, chân thành thật sự dành cho Đức Chúa Trời 
chúng ta. Môi-se đã có tấm lòng như vậy, và đó là điều 
trang bị ông cho cuộc chạm trán của mình. 
 Thứ chín, cuộc gặp gỡ nầy mang lại sự mặc 
khải tươi mới về Đức Chúa Trời. Hãy xem câu 6, chúng 
ta thấy Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-
cốp, rồi nhìn xuống chúng ta không đọc những câu nầy 
– cùng đoạn, câu 13: “Môi-se thưa cùng Ðức Chúa 
Trời rằng: Nầy, tôi sẽ đi đến dân Y-sơ-ra-ên, nói cùng 
họ rằng: Ðức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta 
đến cùng các ngươi; nhưng nếu họ hỏi: Tên Ngài là chi 
thì tôi nói với họ làm sao?” Và “Ðức Chúa Trời phán 
rằng: Ta là Ðấng Tự Hữu Hằng Hữu; rồi Ngài lại 
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rằng: Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Ðấng Tự 
Hữu đã sai ta đến cùng các ngươi. Ðức Chúa Trời lại 
phán cùng Môi-se rằng: Ngươi sẽ nói cho dân Y-sơ-ra-
ên như vầy: Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời của tổ phụ các 
ngươi, Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Ðức Chúa Trời 
của Y-sác, Ðức Chúa Trời của Gia-cốp, sai ta đến cùng 
các ngươi. Ấy đó là danh đời đời của ta, ấy sẽ là kỷ 
niệm của ta trải qua các đời” (Xuất 3:14-15). Dân Do 
Thái chưa bao giờ biết đến Danh Đức Chúa Trời như 
vậy trước đó, chưa bao giờ! Việc học tập thật sự đến 
qua trải nghiệm. Các bạn có thể đọc tất cả sách trên đời 
về bất kỳ loại nào, thương mại, nghề nghiệp, hay thực 
hành; nhưng học tập thật sự chỉ đến từ trải nghiệm. Bi 
thảm thay, nhiều người ngừng cuộc gặp gỡ thiên 
thượng ngắn ngủi vì họ hài lòng với nền thần học, giáo 
lý, dạy dỗ, hoặc Hội Thánh tốt. Song trong mọi cuộc 
chạm trán thiên thượng sẽ mang theo sự mặc khải tươi 
mới về Đức Chúa Trời, Ngài là ai, Chúa phán gì, lòng 
Chúa đối với dân Ngài ra sao – “Ta đã đoái xem và 
thấy cảnh khó khăn của dân Ta... Ta đã nghe tiếng than 
thở của chúng nó, và xuống đặng giải cứu.” Sẽ có sự 
mặc khải tiên tri về những gì Chúa đang làm trên đất, 
khi chúng ta có cuộc gặp gỡ thiên thượng. Các bạn sẽ 
biết Đức Chúa Trời tốt hơn, các bạn sẽ biết một số điều 
về Chúa, sẽ biết Chúa theo cách mà các bạn chưa bao 
giờ biết Ngài trước đây.  

Bi thảm thay, nhiều người ngừng cuộc gặp gỡ thiên 
thượng ngắn ngủi vì họ hài lòng với nền thần học, 
giáo lý, dạy dỗ, hoặc Hội Thánh tốt đẹp... 

 Việc đó mang chúng ta đến điều cuối cùng: 
Cuộc gặp gỡ thiên thượng nầy đã đem lại sự giải thoát 
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cho một quốc gia. Cuộc chạm trán thực hiện việc giải 
thoát cho đất nước – Các cuộc chạm trán thiên thượng 
không dành cho niềm đam mê ích kỷ các bạn. Vì vậy 
sứ điệp và loạt bài nầy, mục tiêu không phải là các bạn 
ra đi – lúc tôi muốn các bạn tò mò và theo đuổi – cũng 
không phải vì sự thỏa lòng riêng để có thể nói: “Ồ, tôi 
có sự trải nghiệm nhạy cảm tuyệt vời với Chúa,” khi đó 
không phải là kết quả cuối cùng. Đây không phải là tiết 
mục của kẻ sưu tầm phong trào ân tứ để có cuộc gặp gỡ 
với Chúa – các cuộc gặp gỡ nhằm trang bị chúng ta làm 
việc gì đó cho Đức Chúa Trời. Những cuộc chạn trán 
thiên thượng có mục đích cứu chuộc. Cuộc chạm trán 
của Môi-se nơi bụi gai cháy đã đem lại sự giải thoát 
cho một quốc gia: “Ta đã đoái xem và thấy cảnh khó 
khăn của dân Ta... Ta đã nghe tiếng than thở của chúng 
nó, và xuống đặng giải cứu” (Công Vụ 7:34) – đã đến 
lúc Ta phải làm điều gì đó mới trên đất. Tôi có thể nói 
đó luôn là lý do cho cuộc chạm trán thiên thượng. Đức 
Chúa Trời sẽ làm việc nào đó mới. Công Vụ đoạn 1 câu 
8: “Nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, 
thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về 
ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, 
cho đến cùng trái đất.” Thánh Linh tuôn đổ ra vào lễ 
Ngũ Tuần, không chỉ để ban cho chúng ta sự chiêm 
nghiệm gây nên cảm giác tuôn tràn, và chúng ta có thể 
có được người trên đường, song Đức Thánh Linh giáng 
lâm có mục đích: Giảng Tin Lành ra thế giới.  
 Vì vậy, nếu các bạn không chuẩn bị để là bất cứ 
điều gì cho Chúa, hoặc làm bất kỳ việc chi cho Ngài, 
thì đừng mong đợi một cuộc chạm trán làm thay đổi 
cuộc đời mình với Chúa. Đức Chúa Trời muốn thay đổi 
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một quốc gia, và Ngài thực hiện trong khoảnh khắc với 
người đàn ông nầy. Sau bụi gai đang cháy, mối quan hệ 
Chúa với Môi-se vượt qua tất cả tiên tri khác. Ngài biết 
ông, như chúng ta thấy từ Phục Truyền 34 vào ban đầu, 
Chúa biết ông giáp mặt (Phục Truyền 34:10) – và thật 
sự vinh quang Chúa làm da mặt ông sáng rực. Môi-se 
không tập trung vào thành công cá nhân mình, mà vào 
Đức Chúa Trời. Các bạn có nhớ ông nói Xuất 33:15, 
“Nếu chính mình Ngài chẳng đi, xin đừng đem chúng 
tôi lên khỏi đây?” Môi-se thích ở đồng vắng với Chúa 
hơn là trong đất hứa mà không có Ngài. Tất cả bắt đầu 
với cuộc chạm trán thiên thượng của ông tại bụi gai 
cháy: Khi sa mạc phía trước và mở đường, lúc Đức 
Chúa Trời thấy Môi-se trung tín ở các việc nhỏ, biết 
làm yên tĩnh tâm hồn mình, đến nơi Chúa đánh dấu, mở 
cho thiên sứ thăm viếng, kinh ngạc về huyền nhiệm của 
đường lối Chúa, tò mò theo cách thu hút Chúa quay về 
phía ông, kính sợ Chúa mang lại mặc khải độc nhất, 
thay đổi một quốc gia và giải thoát một dân tộc – cuối 
cùng đã mang lại cho chúng ta một Cứu Chúa. 
 Hôm nay tôi đã đọc và với điều nầy tôi kết thúc 
bài giảng, Môi-se truyền cây gậy cho Giô-suê như thế 
nào? Các bạn có nhớ không? Các bạn có biết Chúa 
phán với Giô-suê ở Giô-suê 1:5 rằng: “Trót đời ngươi 
sống, thì chẳng sẽ ai được chống cự trước mặt ngươi. 
Ta sẽ ở cùng ngươi như Ta đã ở cùng Môi-se; Ta sẽ 
không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu.” Tôi đã khoanh 
vòng ở Kinh Thánh mình hai cụm từ “Ta sẽ ở cùng 
ngươi” và “như Ta đã ở cùng Môi-se.” Trải nghiệm của 
Môi-se có thể là trải nghiệm của chúng ta? – không 
chính xác, đó là độc nhất của Đức Chúa Trời, song các 
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bạn có thể có cuộc chạm trán của mình với Chúa nếu 
các bạn muốn. Chúng ta hãy cầu nguyện. 
 Chúng ta hãy dành ít thì giờ trong sự hiện diện 
của Chúa để làm tĩnh lặng tấm lòng mình. Điều gì có 
thể xảy ra lúc với Đức Chúa Trời cũng có thể xảy ra 
bây giờ. Tôi thật sự không đề cập đến tội lỗi tối nay, đó 
là điều hiển nhiên: Nếu tội lỗi đang trên con đường của 
nó, chúng ta cần phải ăn năn; hoặc không tha thứ, thì 
chúng ta cần phải tha thứ. Có thể Chúa phán với các 
bạn về tư thế, thái độ của các bạn trước mặt Ngài. Các 
bạn không ở nơi đó, các bạn không bày tỏ với Chúa – 
Ngài đã phán gì? “Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được, 
khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.” – “Khi Chúa phán 
rằng: Các ngươi hãy tìm mặt Ta; thì lòng tôi thưa cùng 
Chúa rằng: Ðức Giê-hô-va ôi! tôi sẽ tìm mặt Ngài” 
(Giê-rê-mi 29:13; và Thi Thiên 27:8) – các bạn thấy, đó 
là hai chiều. Các bạn sẽ thưa với Chúa tối nay chăng? – 
xin đừng nói nếu các bạn không có ý đó, vâng, sẽ còn 
tệ hơn là không nói – vì vậy, có điều gì các bạn cần 
phải làm hoặc thưa với Chúa? Tôi sẽ thú nhận việc nào 
với Chúa tối nay? Hãy ở trong thái độ cầu nguyện, tôi 
không biết có chia sẻ điều nầy hay không – thật tuyệt 
vời trong nơi Đức Chúa Trời phán với các bạn, các bạn 
có thể cầu nguyện suốt ngày và dù đang tắm Chúa cũng 
nói với các bạn. Tôi nghĩ mình phải nói tối nay, và một 
trong những dòng điệp khúc mà chúng ta hát xác nhận 
điều nầy. Cách đây một hoặc hai tháng, tôi ở nhà thờ, 
một số các bạn biết tôi trải qua hành trình nhiều năm – 
không ít hơn mười năm rồi – liên quan đến việc riêng 
của Thánh Linh. Có việc về Chúa tôi chưa bao giờ biết 
hoặc trải nghiệm, tôi chỉ được trải nghiệm ở mười năm 
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cuối vừa qua – Chúa đến với tôi trong nhà thờ. Người 
giảng không nói, song Đức Thánh Linh đến, và Ngài 
phán với tôi: “Con đã đánh mất tình yêu ban đầu.” Thật 
không quá nhiều, đó là: “Hãy làm những việc con yêu 
thích ban đầu,” “hãy làm các điều con đã làm ban đầu.” 
Các bạn biết những gì Chúa nói với tôi không? “Con đã 
vào sự tươi mới về những sự của Thánh Linh, đó là 
điều ta muốn dành cho con, vân vân và vân vân, nhưng 
con đã đánh mất một số kỷ luật, con đã đánh mất sự 
bền chí, con đã đánh mất lòng nhịn nhục của mình.” 
 Chúa có thể đến với các bạn và phán: “Hãy bắt 
đầu làm những việc các con đã làm ban đầu, nhưng hãy 
làm với sự xức dầu của Đức Chúa Trời trên đó, chứ 
không phải trong xác thịt – hãy làm với sự xức dầu của 
Đức Chúa Trời.” Đó sẽ là sự bùng nổ. 
 Lạy Cha, con tạ ơn Ngài vì Lời nầy. Con hầu 
như không biết thưa gì và cầu nguyện ra sao. Đó là Lời 
Chúa, con chỉ giữ lại và gởi đi. Lạy Chúa, con chỉ giữ 
lại Lời với Chúa và dân sự Ngài. Con tạ ơn Chúa cho 
họ, và lạy Chúa, con cầu nguyện rằng Ngài sẽ làm 
những gì Chúa muốn làm trong cuộc đời họ – bất kỳ ai 
lắng nghe lời nầy rằng Ngài sẽ làm những gì Chúa 
muốn làm. Song lạy Chúa, Đức Chúa Trời của chúng 
con, chúng con tha thiết tìm kiếm Ngài như vùng đất 
khô hạn, không nước. Chúa ơi, khi nào chúng con sẽ 
đến và xuất hiện trước mặt Đức Chúa Trời Hằng Sống? 
Ôi Chúa, chúng con tạ ơn Ngài vì những ân tứ, chúng 
con tạ ơn Ngài vì sự xức dầu, nhưng Chúa ơi, chúng 
con mong mỏi Ngài bày tỏ ở đời sống chúng con, trong 
buổi nhóm, vào cộng đồng chúng con.  
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 Lạy Chúa, khi Ngài hằng có hằng còn và luôn 
luôn như một, thì chúng con lại thay đổi. Lạy Chúa, 
chúng con ăn năn, xin tha thứ cho chúng con, xin giúp 
chúng con, ban cho chúng con ân điển để theo đuổi 
Ngài như con nai cái thèm khát khe nước, linh hồn 
chúng con khao khát Chúa, Đức Chúa Trời Hằng Sống. 
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì Lời Ngài áp dụng vào tấm 
lòng chúng con, chúng con cầu nguyện rằng Chúa sẽ 
tiếp tục để hột giống của Lời Chúa không bị mất đi ở 
tấm lòng chúng con. Chúng con đồng hiệp ý cầu 
nguyện trong Danh Chúa Jesus. A-men. 



Phần 2 

Gia-cốp Ở Rạch Gia-bốc 

David Legge 

 

 Tôi muốn các bạn cùng mở với tôi Thánh Kinh 
ở Sách Sáng Thế Ký đoạn 32, và chúng ta bắt đầu đọc 
từ câu 22:  

 “22Ban đêm, người thức dậy, dẫn hai vợ, hai tên 
đòi và mười một đứa con mình đi qua rạch Gia-bốc. 
23Người đem họ qua rạch, và hết thảy của cải mình qua 
nữa. 24Vả, một mình Gia-cốp ở lại; thì có một người vật 
lộn với mình đến rạng đông. 25Khi người đó thấy mình 
không thắng nổi, bèn đánh vào xương hông Gia-cốp; 
xương hông liền trặt trong khi vật lộn. 26Người đó bèn 
nói: Trời đã rạng đông rồi; thôi để cho ta đi; nhưng 
Gia-cốp đáp rằng: Tôi chẳng cho người đi đâu, nếu 
người không ban phước cho tôi. 27Người đó hỏi: Tên 
ngươi là chi? Ðáp rằng: Tên tôi là Gia-cốp. 28Người lại 
nói: Tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là 
Y-sơ-ra-ên, vì ngươi đã có vật lộn cùng Ðức Chúa Trời 
và người ta; ngươi đều được thắng. 29Gia-cốp hỏi: Xin 
cho tôi biết tên người. Ðáp rằng: Làm sao ngươi hỏi 
tên ta? Rồi người nầy ban phước cho Gia-cốp tại đó. 
30Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên, và nói rằng: Tôi 
đã thấy Ðức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi 
được giải cứu. 31Khi qua nơi Phê-ni-ên, thấy mặt trời 
mọc rồi; và người đi giẹo cẳng. 32Bởi cớ đó, cho đến 
ngày nay dân Y-sơ-ra-ên chẳng bao giờ ăn gân bắp vế 
của lối xương hông; vì người đó có đánh vào xương 
hông Gia-cốp, nơi gân của bắp vế” (Sáng 32:22-32). 
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 Hãy cùng nhau cầu nguyện và ngay khi chúng 
ta ở thái độ cầu nguyện, tôi xin các bạn giờ đây cầu 
nguyện cho chính mình để Đức Chúa Trời sẽ nói với 
các bạn.  
 Lạy Cha, chúng con đến với Ngài trong Danh 
đắc tháng, quyền năng của Chúa Jesus. Tối nay chúng 
con ca ngợi về Danh quyền năng, tuyệt vời, tuyệt mỹ, là 
Danh Chúa Jesus. Chúng con tôn Danh Chúa lên cao, 
và tuyên bố rằng Danh nầy là cao hơn tất cả. Lạy Chúa, 
chúng con cầu nguyện rằng Đức Chúa Jesus Christ, 
Đấng Em-ma-nu-ên, Hoa Tường Vi của Sharon, Con 
Người, Con Đức Chúa Trời, Người Chăn Hiền Lành, 
Đấng Chăn Chiên Lớn, Đấng Trưởng Chăn Chiên, Ân 
Tứ Đức Chúa Trời, Cửa dẫn đến Chiên, Bánh Sự Sống, 
Con Đường và Lẽ Thật, có thể đến chính Ngài bởi 
Thánh Linh Đức Chúa Trời và chăm sóc cho chúng 
con. Lạy Cha, chúng con mong mỏi gặp gỡ Ngài, vì 
vậy Chúa sẽ đến tối nay với chúng con. Chúng con cầu 
xin trong Danh quyền năng của Chúa Jesus. 

Chúng ta đang xem xét các cuộc chạm trán thiên 
thượng, khi nhìn vào những câu chuyện rất nổi tiếng 
trong Thánh Kinh... 

 Nếu các bạn không đến đây vào tháng rồi, 
chúng ta đã bắt đầu loạt bài nầy – Tôi hầu như đã nói 
vào các tối thứ Ba, rằng vào các tối thứ Sáu thứ hai của 
tháng, tại đây Oasis, Loughbrickland, về “Các Cuộc 
Chạm Trán Thiên Thượng” – Điều gì xảy ra trong 
khoảnh khắc với Đức Chúa Trời? Chúng ta đã xem xét 
ở đêm giới thiệu “Môi-se Nơi Bụi Gai Cháy,” tôi sẽ 
không lập lại, vì nghĩ đĩa CD đã có sẵn nếu các bạn 
muốn. Chúng ta đang xem xét các cuộc chạm trán thiên 
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thượng, và khi nhìn vào những câu chuyện rất nổi tiếng 
trong Thánh Kinh, đặc biệt từ phối cảnh gặp gỡ cá 
nhân, các người nam, người nữ đó đã ở với Đấng Toàn 
Năng, nơi mà có lúc họ kinh ngạc bởi Chính Đức Chúa 
Trời trong con người, nơi họ có cuộc chạm trán chớp 
nhoáng với Chúa – và đặc biệt tối nay – họ đã đến mặt 
đối mặt với Đức Chúa Trời. Các cuộc chạm trán nầy, 
nơi mà người nam người nữ thật sự trải nghiệm Đức 
Chúa Trời – chúng ta đã làm nổi bật trong phần giới 
thiệu lần rồi, rằng nếu tin vào Chúa, chúng ta phải 
mong đợi cuộc gặp gỡ cá nhân. Nếu thú nhận tất cả 
chúng ta đều ở trong mối quan hệ hơn là tôn giáo – há 
đó chẳng phải là những gì chúng ta nói sao? – vâng, 
chúng ta cần chào đón cuộc chạm trán cá nhân với Đức 
Chúa Trời. Chúng ta đã minh họa điều nầy bằng việc 
nói rằng một cuộc sống, đời người bị tước mất các trải 
nghiệm cá nhân thì chỉ còn ít hơn một nửa, phải không? 
Đời sống Cơ Đốc nhân mà bị tước đi cuộc gặp gỡ 
Chúa, trải nghiệm với Ngài thì chỉ còn ít hơn một nửa 
đời mình.  
 Đời sống sẽ rất nhàm chán nếu chúng ta không 
có các gặp gỡ cá nhân với người khác, và đời sống Cơ 
Đốc nhân trở nên buồn tẻ khi chúng ta không gặp gỡ 
Đức Chúa Trời. Lần rồi tôi đã trích dẫn một tác giả nói 
về việc cần phải có sự gặp gỡ cá nhân với Chúa, đây là 
những gì dựng nên lịch sử cá nhân chúng ta: “Chúng ta 
phải gặp gỡ Đấng lớn hơn chúng ta bằng mọi cách có 
thể cho đến khi Ngài để lại dấu ấn. Điều nầy thật tuyệt 
diệu, vinh quang, và kinh sợ lạ lùng.” Đó là những gì 
chúng ta thấy tối nay, Gia-cốp là người mà Chúa để lại 
dấu ấn, sau khi ông có cuộc chạm trán thiên thượng 
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mình, ông không bao giờ còn như xưa nữa – luôn là 
cách đó. Suốt quảng đời còn lại, ông được đánh dấu do 
cuộc chạm trán cá nhân với Đức Chúa Trời. 
 Như vậy chúng ta nhìn vào “Gia-cốp Ở Rạch 
Gia-bốc” khi ông vật lộn với Đức Chúa Trời. Tôi 
không có thì giờ để khảo sát toàn bộ câu chuyện Gia-
cốp, như các bạn hiểu với sự thông cảm – nhưng Gia-
cốp là nhân vật Kinh Thánh, cơ bản đại diện cho xác 
thịt, bản chất con người tội lỗi bị sa ngã, bản chất cũ 
của xác thịt. Theo từ ngữ nguyên gốc, tên ông thật ra có 
ý nghĩa về “kẻ chiếm chỗ (supplanter)” hay theo nghĩa 
đen là “người tước đoạt.” Trong tiếng Do Thái là 
“Ya’qob” và đó là kiểu chơi chữ Hê-bơ-rơ của từ ngữ 
“gót chân” hoặc “quấn lấy gót chân.” Nó thực sự quay 
trở lại với trải nghiệm lúc sinh ra của ông, các bạn nhớ 
Gia-cốp và người anh sinh đôi Ê-sau của ông cùng ra từ 
trong bụng mẹ, và Gia-cốp tay nắm gót chân anh mình 
để có thể ra trước. Vì vậy theo nghĩa đen, ông là “kẻ 
nắm gót” từ lúc ban đầu, nhưng ý tưởng ở tên của 
“Ya’qob” đó là với sự gian xảo, khôn ngoan, và lén lút, 
ông thay thế anh mình. Quả là hình ảnh của xác thịt.  

Gia-cốp là người mà Đức Chúa Trời để lại dấu ấn, 
sau khi ông có cuộc chạm trán thiên thượng mình, 
ông không bao giờ còn như xưa nữa... 

 Khi xem qua tiểu sử đời ông, chúng ta thấy ông 
thường thèm khát phước hạnh – đúng không? Các bạn 
nhớ, theo lệnh mẹ Gia-cốp mặc áo lông, và chuẩn bị 
bữa ăn giống như anh trai Ê-sau mình – tất cả để nhận 
lấy sự chúc phước từ cha họ. Rồi ông cũng mua quyền 
trưởng nam của Ê-sau với bánh và bát canh phạn đậu, 
bởi ông thèm khát phước hạnh. Hãy cho phép tôi nói, 
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chẳng có gì xấu khi thèm khát phước hạnh, đó là tốt; 
song Gia-cốp bị thúc đẩy bởi xác thịt, và ông thực hiện 
kế hoạch để nhận phước hạnh bởi xác thịt. Ông cố gắng 
để nhận phước hạnh Chúa bằng phương tiện xác thịt. 
Gia-cốp cướp lấy phước hạnh cho đời mình, nóng lòng 
để làm cho thỏa thích, nhưng ông đã đi sai đường. Gia-
cốp muốn rời khỏi đường lối và kế hoạch Đức Chúa 
Trời. Vì vậy đây là nguyên tắc cấp thời, trước khi 
chúng ta đi xa hơn: Phước hạnh Đức Chúa Trời phải 
đạt được theo cách của Ngài. Đó là nguyên tắc để muốn 
nhận phước hạnh Chúa cho cuộc đời các bạn – ai sẽ 
không muốn– song chúng ta phải nhận phước hạnh 
Chúa theo cách của Ngài. 
 Đường lối chúng ta tìm thấy ở cuộc đời Gia-cốp 
tương tự mọi kẻ hành hương của Chúa theo đuổi phước 
hạnh nầy. Chúng ta phải chết chính mình, phải đến thập 
tự giá nơi Chúa Jesus đã chết, và nhận thức rằng chúng 
ta chết nơi đó với Ngài để kinh nghiệm sự sống phục 
sinh, rồi chúng ta nhận lấy khải tượng đó. Gia-cốp đã 
có khải tượng mình ở Sáng Thế Ký đoạn 28 tại Bê-tên. 
Các bạn nhớ sự việc xảy ra lúc ông đi ngủ, gối đầu lên 
tảng đá thay gối– và tại Bê-tên, Chúa gặp ông, bày tỏ 
kế hoạch Ngài cho cuộc đời ông, và thật sự cho đất 
nước ông. Ông thấy một cái thang bắc từ dưới đất, đầu 
đến tận trời, các thiên sứ của Ðức Chúa Trời đi lên 
xuống trên thang đó – Ông nhận thức: “Ðức Chúa Trời 
hiện có trong nơi đây mà tôi không biết.” Thật chẳng 
thú vị phải không? Chúa có thể ở bất cứ nơi nào, các 
bạn không cảm thấy, không nhận biết. Tất cả chúng ta 
đều nghĩ: “Ồ, nếu Chúa ngự xuống, chúng ta sẽ biết”– 
đó chẳng phải là điều xảy ra ở Bê-tên. Đức Chúa Trời ở 
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nơi nầy mà ông không biết. Ông nói: Há đây không 
phải nhà của Đức Chúa Trời sao? Đó là ý nghĩa Bê-tên: 
Nhà của Đức Chúa Trời – há chẳng phải là cổng thiên 
đàng sao? 
 Như vậy Gia-cốp có cuộc gặp gỡ Chúa, có trải 
nghiệm thiên thượng nầy, và chúng ta không thể đi vào 
bên trong với quá nhiều chi tiết – song điều tôi muốn 
các bạn ghi nhận là ông vẫn không đặt xác thịt mình 
vào sự chết. Tôi không biết các bạn có chú ý hay 
không, hãy xem xét Sáng 28 từ câu 20: “Gia-cốp bèn 
khấn vái rằng: Nếu Ðức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ 
tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn, áo mặc, và nếu tôi 
trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Ðức Giê-hô-va sẽ là 
Ðức Chúa Trời tôi. Hòn đá đã dùng làm trụ đây sẽ là 
đền Ðức Chúa Trời, Và tôi sẽ nộp lại cho Ngài một 
phần mười mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi” (Sáng 
28:20-22). Các bạn thấy, có điều kiện mà Gia-cốp đặt 
ra cho Chúa nơi đây: “Nếu Ðức Chúa Trời ở cùng tôi, 
gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn, áo mặc, và 
nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi.” Gia-cốp thậm 
chí còn cố đưa ra các điều khoản với Chúa dù đã có 
cuộc gặp gỡ thiên thượng. Ông thật sự đối phó Chúa 
như cách ông đã làm cả đời mình. Ông nhìn vào phước 
hạnh, ông ham muốn phước hạnh, nhưng ông tìm kiếm 
phước hạnh theo cách xác thịt. Há ân điển diệu kỳ Đức 
Chúa Trời thể nào thật không đáng chú ý sao? Chúa 
không dừng toàn bộ sự việc lại, rồi phán: “Hãy xem, ta 
ban đủ cho gã nầy rồi, ta sẽ khởi sự với người khác.” 

Thật chẳng thú vị phải không? Chúa có thể ở bất cứ 
nơi nào, các bạn không cảm thấy, các bạn không 
nhận biết... 
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 Vì vậy, cuối cùng Gia-cốp nhận phước hạnh 
như thế nào? Đó là nơi chúng ta đến với khúc Kinh 
Thánh tối nay, Sáng Thế Ký đoạn 32. Tôi có loạt bài 
bốn phần về Gia-cốp trên website của tôi, nếu các bạn 
muốn xem những sự nầy chi tiết hơn – khi xem xét 
cuộc đời Gia-cốp, nếu các bạn nhìn vào câu chuyện 
ngay lúc ban đầu, thực sự ông đã có phước hạnh Đức 
Chúa Trời. Thường chúng ta tìm kiếm những gì đã có 
và làm trong các phương tiện xác thịt. Chúa ở cùng 
Gia-cốp, nhưng ông nói: Chúa ơi, nếu Ngài ở với tôi, 
xin ban cho tôi điều nầy, điều nọ – Gia-cốp có phước 
hạnh Chúa, Ngài đã ở với ông, nhưng thực ra xác thịt 
ông tận hưởng tất cả phước hạnh nầy; và đó là lý do tại 
sao Chúa phải làm gián đoạn chu kỳ xác thịt của ông. 
 Thật thú vị, ở đoạn 28 khi Gia-cốp có trải 
nghiệm Bê-tên, Chúa phải khiến ông bất tỉnh – Ngài 
phải khiến ông im lặng, ngủ, để tiếp cận đời sống ông, 
và giải quyết. Câu 11 của đoạn 32 nầy, các bạn thấy, 
ngay trước khi Gia-cốp gặp lại anh trai mình Ê-sau 
(ông sợ Ê-sau sẽ giết mình), ông cầu nguyện: “Cầu xin 
Ðức Chúa Trời giải cứu tôi khỏi tay Ê-sau, anh tôi, vì e 
người đến đánh tôi và đánh luôn mẹ với con nữa” 
(Sáng 32:11). Ông cầu nguyện để được giải cứu khỏi 
tay Ê-sau, song nhu cầu lớn nhất của ông phải là được 
giải cứu khỏi tay Gia-cốp, phải được giải cứu khỏi 
chính ông. Một lần nữa, Chúa làm gián đoạn và ban 
cho ông cơ hội khác cuộc chạm trán thiên thượng nữa, 
một khải tượng về Chính Ngài – đây là nơi gần nhất 
Gia-cốp đến để nhận phước hạnh Chúa. Thật chưa phải 
xác thịt ông đã hoàn toàn rời khỏi sau lúc nầy, nhưng là 
bước đột phá lớn nhất trong cuộc đời Gia-cốp. 
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 Tôi có sáu điểm cho các bạn tối nay, để các bạn 
có thể áp dụng vào đời sống mình từ cuộc chạm trán 
thiên thượng nầy với Chúa của Gia-cốp. Thứ nhất là 
Gia-cốp một mình. Trong loạt bài nầy, mỗi tuần các 
bạn sẽ thấy sự giao thoa (crossover) giữa những nhân 
vật nầy cùng sự giống nhau của mỗi người họ, và họ 
gặp gỡ Chúa như thế nào. Các bạn có nhớ Môi-se cô 
đơn nơi đồng vắng? Ở đây nếu các bạn xem câu 24, 
Kinh Thánh chép: “Vả, một mình Gia-cốp ở lại.” Đôi 
khi, để chúng ta được chạm trán Ngài, Đức Chúa Trời 
phải lột trần (strip), loại bỏ chúng ta – ai đã từng có trải 
nghiệm nầy? Chúa loại bỏ chúng ta khỏi người đời, 
Ngài thực sự loại bỏ kẻ gây bất lợi ra khỏi đời sống 
chúng ta. Chúng ta thậm chí không thể nhận thức được 
vào lúc đó, sự loại bỏ phước hạnh – đúng không? Chúa 
cũng lột khỏi chúng ta các ảnh hưởng có thể chúng ta 
nghĩ luôn ở đó. Ngay cả Ngài còn loại bỏ khỏi chúng ta 
các triết lý thế gian, quan điểm thần học, học thuyết, 
thực hành tôn giáo – song đôi khi Đức Chúa Trời phải 
thực sự xen vào và lột bỏ khỏi chúng ta những điều đó 
mà không nói gì hết. 
 Nhưng có lúc chúng ta phải chủ động, Đức 
Chúa Trời thực sự chờ đợi và mong muốn chúng ta đối 
phó với các sự bao vây, phong tỏa làm ngăn trở phước 
hạnh trong đời sống chúng ta – và Gia-cốp là một của 
những cơ hội đó. Nếu xem câu 22 và 23, các bạn thấy: 
“Ban đêm, người thức dậy, dẫn hai vợ, hai tên đòi và 
mười một đứa con mình đi qua rạch Gia-bốc. Người 
đem họ qua rạch, và hết thảy của cải mình qua nữa” 
(Sáng 32:22-23). Như vậy, Gia-cốp để lại mọi thứ mà 
mình sở hữu, rời khỏi bất kỳ ai có ý nghĩa với ông, theo 
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nghĩa đen, để ông có thể ở lại một mình. Giờ ông 
không biết điều gì sẽ xảy ra, song đây là tiên báo (báo 
trước, precusor) cho cuộc gặp gỡ thiên thượng của ông 
– Gia-cốp ở lại một mình, là công cụ nhưng ông chủ 
động. 

Đôi khi, để chúng ta được chạm trán Ngài, Chúa 
phải lột trần, loại bỏ chúng ta – ai đã từng có trải 
nghiệm nầy? 

 Do đó, tôi muốn hỏi các bạn tối nay: Các bạn 
cần phải làm gì để được ở một mình? Vâng, Đức Chúa 
Trời có thể đang làm việc nầy, phải, thật tuyệt vời – đó 
thực sự kỳ diệu, bởi là dấu hiệu cho thấy Chúa đang 
kéo các bạn vào nơi đặc biệt với Chính Ngài. Nhưng có 
một số việc Chúa mong muốn các bạn phải làm, hoặc là 
các bạn sẽ chỉ chờ đợi cho đến khi nó xảy ra? Vâng, 
song tôi cho rằng, như hầu hết mọi việc, nếu các bạn 
chỉ chờ đợi cho đến khi xảy ra, nó sẽ không xảy ra, và 
sẽ không bao giờ xảy ra. Vì vậy, tôi khích lệ các bạn 
phải chủ động việc đó, thay vì thụ động nói: “Ôi, nếu 
Chúa muốn đến và gặp tôi, vâng, Ngài có địa chỉ của 
tôi mà.” Song đó là sự theo đuổi của Chúa, Ngài là 
Đấng ban thưởng cho những người – những ai? –người 
siêng năng tìm kiếm Chúa. A.W. Tozer1 nói: “Hầu hết 
các linh hồn vĩ đại của thế giới đều cô độc.” Gia-cốp 
phải ở một mình với Đức Chúa Trời – điều đó không 
                                                 
 1Aiden Wilson Tozer (April 21.1897-May 12.1963), sinh 
tại Newburg, Pennsylvania, Mỹ, là quản nhiệm, nhà truyền giáo, 
tác giả, biên tập, và diễn giả Thánh Kinh. Bởi các cống hiến mình, 
ông được trao tặng hai bằng Tiến Sĩ danh dự. Tác phẩm: The 
Knowledge of the Holy, 1961; The Pursuit of God, 1957; The Root 
of the Righteous; etc. Ông mất ở Toronto, Canada. ND.    
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làm suy giảm tầm quan trọng của hội chúng 
(community, cộng đồng), xin đừng hiểu lầm những gì 
tôi đang nói nơi đây tối nay. Lời Chúa là rất rõ ràng: 
Đức Chúa Trời ban phước cho hội chúng, làm việc qua 
các hội chúng, Ngài đề cập đến hội chúng; và chúng ta 
cần phải tìm lại tầm quan trọng của mối thông công 
trong cộng đồng dân sự Đức Chúa Trời. Tôi không tôn 
cao chủ nghĩa cá nhân – có một số người nghĩ rằng họ 
thật sự thuộc linh, họ không kết bạn và họ tin mình có 
thể đi một mình. Đức Chúa Trời không ở trong các 
Lone Rangers,2 đó không phải là những gì chúng ta nói 
– nhưng có một nơi với Chúa mà chúng ta chỉ có thể 
đến được nếu chúng ta đi một mình. Tôi hy vọng các 
bạn hiểu tôi.   

 Khi các bạn leo núi, nếu từng làm như vậy, các 
bạn sẽ thấy không có nhiều người ở đỉnh. Khi đi với 
Chúa, có lúc các bạn phải để người ta vượt qua, các bạn 
phải từ bỏ điều nào đó để leo lên Núi Thánh và cộng 
đồng Chúa. Gia-cốp một mình, nếu muốn gặp gỡ Chúa, 
các bạn cần phải ở một mình. Ron Boyd-MacMillan,3 
một số các bạn có thể đã nghe tôi chia sẻ câu chuyện 
trước đây, gặp vị cha già Wang Mingdao, lãnh đạo Hội 
Thánh bị bách hại ở Trung Quốc, trải qua nhiều năm ở 

                                                 
 2Lone Ranger (Kỵ Sĩ Cô Đơn) đeo mặt nạ, nhân vật hư 
cấu biểu tượng lâu dài của văn hóa Mỹ, ở Old Ranger, Texas. ND. 
 3Tiến Sĩ Ronald Boyd-MacMillan, giám đốc Nghiên Cứu 
Chiến Lược Open Doors International, trợ giúp Cơ Đốc nhân bị 
bắt bớ toàn cầu. Ông là giáo sư Thần Học Thực Hành ở Pakistan, 
ông vui thỏa làm người buôn lậu Thánh Kinh tại Đông Âu thời 
Chiến Tranh Lạnh, mục sư ở Anh, ký giả ở Hong Kong, người 
huấn luyện mục sư Hội Thánh Thầm Lặng tại Trung Quốc. ND.  
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biệt giam.4 Đây là những gì Ron Boyd-MacMillan kể 
lại: “Lần đầu tiên tôi gặp ông, đột nhiên ông hỏi: ‘Hỡi 
người trai trẻ, anh đi với Đức Chúa Trời như thế nào?’ 
Tôi liệt kê một số môn như học Kinh Thánh và cầu 
nguyện, ông tinh nghịch vặn lại: ‘Sai rồi, đi với Chúa, 
anh phải đi chậm từng bước một. Thẳng thắn, trung 
thực.’ Tôi không hiểu ông nói về điều gì và xem đó là 
lời nói huyên thiên của ông lão già yếu đuối mảnh 
khảnh ở độ tuổi cuối tám mươi. Lần thăm viếng kế tiếp, 
tôi nói: ‘Tôi sẽ không bao giờ bị bỏ vào tù, như vậy làm 
sao đức tin ông có thể có bất kỳ tác động nào trên tôi?’ 
Ông dường như chẳng chút bối rối, và rồi bắt đầu hỏi 
tôi một loạt câu hỏi.”  

 Xin hãy lắng nghe: “Mục sư Wang hỏi: ‘Khi trở 
về nhà, anh phải đọc bao nhiêu quyển sách trong tháng 
tới? Anh phải viết bao nhiêu lá thư? Anh phải gặp bao 
nhiêu người? Anh phải thực hiện bao nhiêu bài báo? 
Anh phải giảng bao nhiêu bài giảng?’ Ông tiếp tục 
những câu hỏi, và tôi trả lời mỗi lần ông hỏi, sau 
khoảng mười lăm câu hỏi, tôi bắt đầu cảm thấy hoảng 
sợ với số lượng công việc ở phía trước tôi. Ông dường 
như cảm nhận được điều nầy, và chúng tôi ngồi đó lặng 
yên. Đột nhiên sự hiểu biết sâu sắc bùng cháy ở tâm 
thức tôi hung hãn cực kỳ. ‘Tôi cần phải xây cho mình 
một xà lim,’ Ron Boyd-MacMillan nói. Tôi chia sẻ điều 
nầy với Wang Mingdao, và ông rất phấn khởi. Ông nói: 

                                                 
 4Wang Mingdao (25.7.1900-28.7.1991), mục sư và là nhà 
truyền giáo Tin Lành, vì đức tin mình đã bị chính quyền Trung 
Quốc cầm tù từ năm 1955 đến 1980. Ông còn được gọi là “Khoa 
Trưởng của Hội Thánh Tư Gia.” ND.  
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‘Khi bị giam cầm, tôi bị hủy hoại. Tuổi sáu mươi, tôi ở 
đỉnh cao sức mạnh. Là nhà truyền giáo nổi tiếng, tôi 
mong ước tổ chức cuộc Thập Tự Chinh khắp Trung 
Quốc. Là tác giả, tôi muốn viết nhiều sách hơn nữa. Là 
diễn giả, tôi cần nghiên cứu Thánh Kinh và viết nhiều 
bài giảng hơn. Nhưng thay vì phục vụ Đức Chúa Trời 
trong tất cả cách nầy, tôi lại thấy mình ngồi một mình 
trong xà lim tối tăm. Tôi không thể dùng thì giờ để viết 
sách nữa – họ đã tước đoạt của tôi bút giấy. Tôi không 
thể đọc quyển Thánh Kinh của tôi và viết bài giảng, họ 
đã lấy mất rồi. Thậm chí tôi không có ai để làm chứng 
suốt nhiều năm, khi tù nhân chỉ đẩy bữa ăn cho tôi qua 
cửa sập. Mọi sự được ban cho tôi có ý nghĩa là nhân sự 
Cơ Đốc đã bị lấy đi khỏi tôi, và tôi không có gì để làm 
nữa.’ Ông dừng lại, và đôi mắt ông rươm rướm lần nữa: 
Không có gì để làm, ngoại trừ việc biết Đức Chúa Trời. 
Suốt hai mươi năm, đó là mối quan hệ tuyệt vời nhất 
mà tôi từng biết – song xà lim lại là phương tiện.” 
 Lời khuyên khi chia tay với Ron Boyd-
MacMillan là: “Tôi đã bị đẩy vào trong xà lim, nhưng 
anh cũng phải tự đẩy mình vào một cái. Anh không có 
thì giờ để biết Chúa, anh cần tự xây cho mình xà lim để 
có thể làm cho chính mình sự bắt bớ đã làm với tôi – 
hãy làm cho đơn giản đời sống anh để hiểu biết Chúa.” 
Thật sâu sắc, phải không? Đối với một số người ở trần 
gian nầy, như Wang Mingdao, Chúa tước bỏ những sự 
đó; như Môi-se bị lấy hết, phải trốn vào đồng vắng; 
song với người khác như Gia-cốp, có quyết định phải 
được thực hiện cách chủ động, các bạn phải chủ động 
nói: “Những sự nầy phải bỏ đi, hoặc đặt sang một bên, 
để tôi một mình với Chúa. Tôi phải tự xây một xà lim, 
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làm đơn giản đời sống mình để hiểu biết Chúa.” Giờ 
đây tôi sẽ không xác nhận điều gì có ý nghĩa với các 
bạn, nó không cho tôi để làm luật. Thánh Linh Đức 
Chúa Trời có thể nói với các bạn rất tốt. Tuy nhiên, đó 
không phải là luật pháp, mà là tình yêu, song liệu các 
bạn có muốn làm hay không mà thôi, các bạn muốn gặp 
gỡ Chúa nhiều bao nhiêu. 

Có quyết định phải được thực hiện cách chủ động, 
các bạn phải chủ động nói: “Những sự nầy phải bỏ 
đi...”  

 Như vậy, thứ nhất Gia-cốp ở một mình; thứ hai, 
ông không nhận ra sự gặp gỡ của mình là cuộc vật lộn. 
Hãy cho phép tôi lặp lại: Gia-cốp không nhận ra sự 
chạm trán của mình là cuộc vật lộn. Xin cho tôi giải 
thích: Trước hết, không người nào có cuộc chạm trán 
Đức Chúa Trời giống nhau, các bạn biết điều đó, phải 
không? Thật tuyệt vời – và tôi thích đọc lời chứng về 
sự gặp gỡ với Đức Chúa Trời của những người khác 
nhau – nhưng có mối nguy hiểm là chúng ta nghĩ rằng 
mình nên giống hệt như vậy. Đức Chúa Trời là Chúa 
của sự đa dạng vô hạn, khi chúng ta nhìn xem Môi-se 
vừa rồi, ông đã chạm trán Đức Chúa Trời rõ ràng thế 
nào – nơi bụi gai đang cháy. Điều đó thật rõ ràng với 
ông và vinh quang đến nỗi Thánh Kinh cho biết: “Môi-
se bèn nói rằng: Ta hãy tẻ bước lại đặng xem sự lạ lớn 
nầy, vì cớ sao bụi gai chẳng tàn chút nào” (Xuất 3:3). 
Như vậy, cuộc chạm trán với Đức Chúa Trời của nhiều 
người là rõ ràng và vinh quang, song Gia-cốp bướng 
bỉnh, không thoải mái, và ở mức độ nào đó không biết 
sự thật là ông đang vật lộn với Đức Chúa Trời. Lúc đầu 
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ông không nhận ra điều đó. Các bạn thể có cuộc chạm 
trán thiên thượng mà ngay cả các bạn cũng không biết. 

 Một số người gặp gỡ Chúa giữa cơn bão, như 
các sứ đồ, nhưng bởi chúng ta không mong đợi Ngài 
tiếp cận chúng ta theo cách đó, đi bộ trên mặt nước, 
Chúa hầu như đi ngay bên chúng ta– đó chính xác là 
những gì được chép ở Phúc Âm. Chúa sẽ đi bên vì họ 
rất sợ hãi. Thật ra họ kinh hoàng đến nỗi nghĩ rằng 
Ngài là ma. Có những lúc chúng ta chạm trán với Chúa 
ở giữa các cơn bão tố và cuộc vật lộn, rồi thực sự nghĩ 
đó là ma quỷ, rằng mình bị tấn công. Có lẽ chúng ta bắt 
đầu trận chiến thuộc linh, và Chúa đang phá vỡ xác thịt 
chúng ta, rồi chúng ta phản kháng lại Ngài. 

 Điều gì giải thích cho cách tiếp cận khác nhau 
của Chúa với những người trong các cuộc chạm trán 
của họ? Môi-se nhận bụi gai cháy, Gia-cốp nhận trận 
vật lộn – vâng, chỉ duy Chúa biết, nhưng tôi nghĩ có thể 
có việc nào đó phải làm với chủ đề mà Chúa đang làm 
việc. Hãy cho phép tôi giải thích: Khi có cuộc chạm 
trán mình tại bụi gai cháy, Môi-se đã là người tan vỡ, 
và ông hạ mình. Thánh Kinh nói ông là người nhu mì 
nhất trên đất, trong khi ông vẫn còn nhiều thứ cần bị 
phá vỡ. Tôi nghĩ, có lẽ đó là câu trả lời – song há chẳng 
diệu kỳ sao, bất kể chúng ta ở đâu trên hành trình Chúa 
vẫn có thể gặp gỡ. Dù các bạn là Môi-se khiêm 
nhường, hay Gia-cốp kiêu ngạo, tiếm đoạt, xảo trá, phải 
chăng không có bất kỳ việc gì và bất kể người nào quá 
khó cho Chúa? Không, ngay cả Gia-cốp. Đối với một 
số người chúng ta, sự tan vỡ đến trước khi cuộc chạm 
trán như Môi-se; song người khác, sự tan vỡ chính là 
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cuộc gặp gỡ. Các bạn cần phải nghe: Với một số người, 
sự tan vỡ là cuộc gặp gỡ, và chúng ta không nhận ra 
cho đến khi sự kiện xảy ra.  

 Đó là những gì xảy ra nơi đây ở câu 30, với sự 
nhận thức muộn, Gia-cốp hiểu rõ: Chỗ nầy, tôi đã vật 
lộn, và tôi đã tan vỡ, song đó là Đức Chúa Trời. “Gia-
cốp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên, và nói rằng: Tôi đã 
thấy Ðức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi 
được giải cứu” (Sáng 32:30). Sau sự kiện nầy, ông thấy 
được rằng “cuộc chạm trán thiên thượng của tôi ở trận 
vật lộn.” Các bạn đang vật lộn gì tối nay? Xin đừng 
hiểu lầm tôi: Sự thông sáng là cần thiết, bởi có việc gì 
đó chúng ta phải vật lộn theo cách chiến tranh. Ê-phê-
sô đoạn 6 nói: “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng 
thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng 
vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở 
các miền trên trời vậy” (Êph. 6:12) – song chúng ta cần 
phải biết, nhờ Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ vật lộn với 
những gì đến từ nguồn gốc kẻ thù nghịch, nên vâng 
phục các điều thật sự đến từ Chúa và cuộc chạm trán 
thiên thượng từ đó Chúa muốn phá vỡ xác thịt chúng ta.  
Việc nầy thật lớn lao, tôi không thể cho bạn thử để biết 
chọn điều nào, mà các bạn phải đến Đức Chúa Trời để 
hỏi Ngài: “Lạy Chúa, có sự gì đó con phải chiến đấu, 
hoặc sự gì đó con phải đầu phục không?”  

 Nếu các bạn muốn đọc thêm chút nữa về việc 
nầy, Nghê Thác Thanh có quyển sách nhỏ gọi là “Giải 
Thoát Tâm Linh (Release of Spirit),” nói về cách chúng 
ta chống cự và chiến đấu như thế nào ở tiến trình phá 
vỡ mà Đức Chúa Trời cho phép đến trong đời sống 
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chúng ta. Khi là Chúa mà chúng ta vật lộn, hay xác thịt 
mà chúng ta chống lại giữa con bão, đáp án là chết đi.  
Chỉ cần chết đi, để Chúa có cách của Ngài.5 

Há chẳng diệu kỳ sao, bất kể chúng ta ở đâu trên 
hành trình Chúa vẫn có thể gặp gỡ... 

 Như vậy, sự gặp gỡ thiên thượng của Gia-cốp 
đến khi ông ở một mình, và cũng đến theo cách mà ông 
không nhận ra – cuộc chạm trán ông trong trận vật lộn, 
và có lẽ của các bạn cũng thế. Đáp án của Gia-cốp là 
ông đầu hàng. Hãy xem câu 26, Gia-cốp nói: “Tôi 
chẳng cho người đi đâu, nếu người không ban phước 
cho tôi” (Sáng 32:26). Ở câu 28, Người cùng Gia-cốp 
vật lộn nói: “Tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, 
nhưng tên là Y-sơ-ra-ên, vì ngươi đã có vật lộn cùng 
Ðức Chúa Trời và người ta; ngươi đều được thắng.” 
Giờ đây câu hỏi là liệu cuộc chạm trán Gia-cốp với 
Đức Chúa Trời có được ca tụng không? Các bạn biết, là 
Đức Chúa Trời vật lộn, phải không? Đó có lẽ là hình 
thức tiền hóa thân của Chúa Jesus, Lời Đức Chúa Trời, 
và là Đức Chúa Trời. Há chẳng đáng được ca ngợi cảm 
tạ sao? Nhiều bài giảng đã được rao ra về việc vật lộn 
với Đức Chúa Trời, và có vẻ như ca ngợi Gia-cốp bởi 
“vì ngươi đã có vật lộn cùng Ðức Chúa Trời và người 

                                                 
 5Watchman Nee (4.11.1903-30.5.1972), sinh tại Shantou, 
Manchu, và mất ở An Huy, Trung Hoa. Ông là lãnh đạo kiệt xuất 
của Hội Thánh Trung Hoa vào thế kỷ 20. Trong suốt ba mươi năm 
chức vụ, Nee xuất bản nhiều sách giải thích Thánh Kinh, và mở 
nhiều Hội Thánh khắp đất nước mình. Sau cách mạng đỏ Trung 
Quốc, năm 1952, ông bị cầm tù vì đức tin mình cho đến chết. Nee 
được vinh danh ở Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 30 tháng 7 năm 2009. 
Ông từng đến Việt Nam giảng phục hưng ở nhiều thành phố. ND.  
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ta; ngươi đều được thắng.” Vâng, lòng kiên trì cùng sự 
liều lĩnh tuyệt vọng của Gia-cốp để nhận được phước 
hạnh thì đúng, nhưng ở đây các bạn cần thấy việc nầy ở 
ngữ cảnh toàn bộ câu chuyện về Gia-cốp: Phước hạnh 
không phải là được vật lộn với Đức Chúa Trời, nhưng 
tất cả phước hạnh mà Gia-cốp không nhận ra, đó là ông 
đã vật lộn với chính mình. Thật vậy, nếu muốn xem xét 
câu chuyện, các bạn biết nơi Gia-cốp gặp La-ban – Gia-
cốp gặp chính mình nơi ông gặp La-ban! Một hình ảnh 
phản chiếu! Chúa cho phép Gia-cốp phải chạm trán với 
gã đàn ông cũng giống như ông, và đến một nơi mà ông 
không còn khẳng định sức mạnh mình nữa, nhưng tìm 
thấy sự tan vỡ trước mặt Đức Chúa Trời. 

 Đây là chìa khóa cho khúc Kinh Thánh nầy, ở 
câu 28 các bạn sẽ sai khi nghĩ Gia-cốp thắng cuộc vật 
lộn. Ông không thắng vật lộn, mà đã thắng qua sự đầu 
hàng và vâng phục. Các bạn nhìn vào câu 25 và 26, khi 
Đấng Thiên Thượng đó “thấy mình không thắng nỗi”– 
đó không có nghĩa Gia-cốp mạnh hơn, mà là Gia-cốp 
không chịu thua! Xác thịt chưa tan vỡ, ông quyết định 
tiếp tục giữ việc tiếm đoạt, giữ việc đấu đá, giữ việc 
giật lấy phước hạnh Chúa – Gia-cốp không đầu hàng! 
Ông là một tín nhân Tin Lành Ulster.6 Không đầu hàng! 
Ông sẽ không chịu thua! Đôi khi điều đó không tốt.    
                                                 
 6Có thể tác giả hàm ý nói đến sự xung đột vũ trang sắc tộc 
đáng buồn gọi là “The Trouble” bắt đầu cuối năm 1960 ở Bắc Ai-
len, gây chia rẽ giữa hai lực lượng: Người Công Giáo dân tộc chủ 
nghĩa nhận mình là người Ai-len (xin xem lại chú thích ở trang 5), 
và người Tin Lành muốn hợp nhất, tự xem mình là dân Anh 
(British). The Trouble được xem như kết thúc vào năm 1998, sau 
thỏa thuận Good Friday Agreement. ND.     
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 Do đó, hãy nhìn vào cuối câu 25: “[Người] bèn 
đánh vào xương hông Gia-cốp; xương hông liền trật 
trong khi vật lộn.” Đức Chúa Trời đập tan Gia-cốp, 
Ngài phá vỡ ông. Tôi muốn các bạn thấy ông không 
còn là bậc nam nhi đại trượng phu nữa, ông nói: “Tôi 
chẳng cho Người đi đâu, nếu Người không ban phước 
cho tôi.” Gia-cốp sụp xuống, xương hông ông trật, ông 
tan vỡ. Chính trong trạng thái đó, ông chiến thắng–các 
bạn thấy không? Kết quả, ông đã đầu phục, và Đức 
Chúa Trời đánh dấu ông với sự tan vỡ. Hãy xem câu 31 
và 32: “Khi qua nơi Phi-ni-ên, thấy mặt trời mọc rồi; 
và người đi giẹo cẳng. Bởi cớ đó, cho đến ngày nay dân 
Y-sơ-ra-ên chẳng bao giờ ăn gân bắp vế của lối xương 
hông; vì người đó có đánh vào xương hông Gia-cốp, 
nơi gân của bắp vế.” Đức Chúa Trời đánh dấu Gia-cốp 
với sự tan vỡ bởi sự đầu phục của ông. Thật vậy, Hê-
bơ-rơ 11:21 nói: “Bởi đức tin, Gia-cốp lúc gần chết, 
chúc phước cho hai con của Giô-sép, và nương trên 
gậy mình mà lạy.” Đến chính ngày gần qua đời mình, 
ông được đánh dấu bởi yếu đuối nầy, sự tan vỡ – nhưng 
đó là dấu ấn chứng của cuộc chạm trán thiên thượng 
đối với ông. 
 Bây giờ lần nữa hãy lắng nghe, xin đừng hiểu 
lầm tôi: Có những lần các bạn vật lộn chống lại mọi 
thứ, có lúc khác các bạn lại thuận phục. Có những loại 
tan vỡ nào đó mà chúng ta chẳng muốn thuộc về mình, 
phải không? Chúng ta không muốn tan vỡ tội lỗi về 
mình, đúng không? Chúng ta không muốn tan vỡ thân 
phận con người mà Chúa Jesus đến để chữa lành. 
Chúng ta không nói về những tâm thần (spirits) hoặc 
linh hồn (souls) tan vỡ trong ý nghĩa sai lạc mà Chúa 
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Jesus có thể chữa lành và muốn giải thoát chúng ta ra 
khỏi, tâm thần bầm dập đau thương – đó chẳng phải là 
sự tan vỡ. Những gì các bạn thấy nơi đây là tan vỡ xác 
thịt, tan vỡ bản chất cũ, để Chúa có thể ban phước cho 
Gia-cốp và chúng ta. Đây là thương tích mà Đức Chúa 
Trời mang đến cho bản ngã tội lỗi cũ chúng ta để Chúa 
có thể chữa lành chúng ta bằng chính sự sống Ngài. 
Các bạn có hiểu sự khác biệt đó không? Chiến thắng 
của Gia-cốp là qua sự đầu hàng của ông. 

Các bạn sẽ sai khi nghĩ Gia-cốp thắng cuộc vật lộn. 
Ông không thắng vật lộn, mà thắng qua đầu hàng và 
vâng phục... 

 Các bạn vẫn còn đó với tôi chứ? Gia-cốp ở một 
mình, cuộc chạm trán của ông là vật lộn, ông đầu hàng, 
và chúng ta thấy ông được đánh dấu sự sống đời đời 
bởi chạm trán nầy. Trí khôn, thành công, khả năng, tài 
năng, vân vân không bao giờ thực sự đánh dấu con 
người – đó là những điều nông cạn, hời hợt thường 
xuyên đến nỗi Hội Thánh bị ám ảnh. Các cuộc chạm 
trán thiên thượng đánh dấu một người cho sự sống. 
Người đàn ông nầy đi giẹo cẳng cho đến ngày chết. 
Cuộc chạm trán Đức Chúa Trời của ông đã phân biệt 
ông theo cách không thể nhầm lẫn được. Như Gia-cốp, 
người ta có thể chẳng biết tại sao các bạn đi khập 
khiễng. Không phải ai cũng biết về cuộc chạm trán 
thiên thượng nầy tại khe Gia-bốc, nơi Gia-cốp vật lộn 
với Chúa, nhưng họ thấy ông đi giẹo cẳng. Người ta có 
thể không biết tại sao các bạn khác biệt, tại sao các bạn 
được đánh dấu, nhưng có điều gì đó phân biệt các bạn. 
Giống các sứ đồ đầu tiên trong Công Vu 4:13, “Khi 
chúng thấy sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ 
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rằng ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ; 
lại nhận biết hai người từng ở với Ðức Chúa Jêsus.” 
Cuộc chạm trán thiên thượng đã đánh dấu người nam 
nầy cho sự sống và cõi đời đời, bởi vì đó là cách khiến 
chúng ta nhớ đến ông– người ta sẽ nhớ đến các bạn và 
tôi như thế nào?   
 Kỷ niệm về sự tan vỡ của Gia-cốp nghĩa là Đức 
Chúa Trời có tất cả sự vinh hiển, đó luôn là cách hoạt 
động. Sách II Cô-rinh-tô 4:7 cho biết: “Nhưng chúng 
tôi đựng của quý nầy trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ 
quyền phép lớn dường ấy là bởi Ðức Chúa Trời mà ra, 
chớ chẳng phải bởi chúng tôi.” Ý tưởng là chiếc bình 
cũ bị nứt vỡ, cái chậu đất sét, và cây nến, ánh sáng ở 
trong nó, và ánh sáng soi tỏa ra qua các vết nứt – đó là 
lý do tại sao Chúa lấy những vật tan vỡ, hư hỏng rồi 
dùng chúng làm bối rối và gây kinh ngạc cho kẻ hùng 
mạnh, Ngài có tất cả sự vinh hiển. Đó là tất cả những gì 
về 300 người của Ghê-đê-ôn. Đội quân bị Chúa cắt 
giảm xuống để người nam đó không thể vinh quang 
trong việc đạt được chiến thắng, mà mọi người sẽ biết 
nầy là của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Chúa lại 
chọn kẻ như tôi, vì khi bất cứ việc gì xảy ra về bất kỳ ý 
nghĩa nào, người ta nhìn vào các bạn và biết: “Ồ, đó 
không thể là các bạn, mà phải là Đức Chúa Trời.” 
Không có nhiều kẻ mạnh sức, cũng chẳng có lắm quý 
tộc được kêu gọi, song Chúa dùng người yếu đuối, kẻ 
bị khinh bỉ để làm cho thắng, dùng việc không tồn tại 
gây bối rối việc hiện hữu. 
 Gia-cốp đã được đánh dấu cho sự sống và cõi 
đời đời. Hãy xem điều khác: Ông đã chết về bản ngã, 
song tìm thấy được chính mình. Ở các câu 25 và 26, 
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Gia-cốp bị tan vỡ, trong câu 27 Chúa hỏi: “Tên ngươi 
là chi? Ðáp rằng: Tên tôi là Gia-cốp”– ông đang đối 
mặt với bản ngã cũ, việc đã vật lộn với toàn bộ đời 
sống mình. Gia-cốp không biết tại sao mình không thể 
nhận phước hạnh. Giờ đây Chúa kêu gọi ông phải đối 
mặt với bản ngã mình: Tên ngươi là chi? Gia-cốp, kẻ 
tiếm đoạt, tên trộm cắp, gã nắm gót chân. Đức Chúa 
Trời đối diện với chàng thanh niên đang đấu tranh để là 
một ai đó, để tìm được nhân dạng mình, song tất cả đều 
trong xác thịt, và Chúa định dạng cho ông, Ngài 
phán:“Tên ngươi” (Sáng 32:28) “sẽ chẳng là Gia-cốp 
nữa, nhưng tên là Y-sơ-ra-ên,” nghĩa là “như hoàng tử 
ngươi có quyền năng với Chúa và người ta; ngươi đều 
được thắng.” 7 Các bạn không thắng ở xác thịt, nhưng 
thắng trong Thánh Linh qua sự đầu hàng. Xin hãy nghe, 
khi Chúa định dạng cho các bạn thì sẽ chẳng có ai 
không nhìn thấy bạn. Ở đây, anh chàng nầy đang cố đạt 
được ý nghĩa, nhưng khi anh chết trước mặt Chúa, Ngài 
đánh dấu anh với sự tan vỡ và ý nghĩa của anh thì 
không thể không nhìn thấy.  
 Có nguyên tắc nầy ở Thánh Kinh, các bạn sẽ 
nhận lấy với Phi-e-rơ, các bạn sẽ nhận lấy với Sau-lơ, 
các bạn sẽ nhận lấy với Ghê-đê-ôn: “Ngươi là... nhưng 
ngươi sẽ là...” “Ngươi là Si-môn, con Giô-na, nhưng 
ngươi sẽ được gọi là Phi-e-rơ.” Sau-lơ trở nên Phao-lô. 
Ghê-đê-ôn sợ hãi đập lúa mạch trong bàn ép, hai đầu 
gối run lập cập vì cớ dân Ma-đi-an, “Hỡi người dõng 
                                                 
 7Ở đây tác giả dùng bản King James Version, Israel nghĩa 
là hoàng tử với Chúa (a Prince with God). Bản Truyền Thống Việt, 
Israel nghĩa là vật lộn cùng Đức Chúa Trời: “... vì ngươi đã có vật 
lộn cùng Ðức Chúa Trời và người ta; ngươi đều được thắng.” ND.      
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sĩ, hãy đi với sức lực nầy của ngươi!” (Quan Xét 6:11-
12). Thật buồn cười làm sao! “Ngươi là... nhưng ngươi 
sẽ là...” Gia-cốp sẽ được gọi là “Y-sơ-ra-ên,” “hoàng tử 
với Chúa.” Kẻ đắc thắng ở xác thịt giờ đã bị đánh bại, 
Gia-cốp bị Chúa khuất phục. Vì vậy ông đã chết bản 
ngã, nhưng rồi ông tìm được chính mình, bản chất thật 
của ông. 

Ở đây, anh chàng nầy đang cố đạt được ý nghĩa, 
nhưng khi anh chết trước mặt Chúa, Ngài đánh dấu 
anh với sự tan vỡ và ý nghĩa của anh thì không thể 
không nhìn thấy...  

 Có thể tôi nói với các bạn – và tôi đang đi lạc 
đề, song có nhiều Cơ Đốc nhân, họ là “pseudo-spititual 
(giả thuộc linh)” thuộc linh ở xác thịt. Nói theo cách 
chúng ta, “họ xô đẩy nó lên” và họ xô đẩy nó lên lâu 
đến mức thậm chí họ cũng không nhận ra mình làm như 
vậy, đó là bản chất thứ hai, nó ở trong xác thịt. Có 
những kẻ quá thuộc linh – Các bạn biết tôi nói về điều 
gì không? Đến độ thổi phồng qua mức (over the top), 
các bạn cần phải chết bản ngã để Chúa có thể ban cho 
các bạn bản chất thật của mình. 
 Cuối cùng, Gia-cốp nhận được khoảnh khắc 
Phê-ni-ên của mình (his Peniel moment) ở câu 30. Ông 
ở một mình, ông nhận ra cuộc chạm trán mình ở trận 
vật lộn, ông đầu hàng, được đánh dấu cho sự sống cùng 
cõi đời đời, ông đã chết với bản ngã và tìm thấy chính 
mình, rồi nhận được khoảnh khắc Phê-ni-ên: “Gia-cốp 
đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên, và nói rằng: Tôi đã thấy 
Ðức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được 
giải cứu” (Sáng 32:30). Vậy về cơ bản, cuộc chạm trán 
với Đức Chúa Trời là mặt đối mặt với Chúa. Gia-cốp là 
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người đầu tiên được ghi nhận gặp gỡ Đức Chúa Trời 
mặt đối mặt. Như tôi đã nói trước đây, đây có lẽ là tiền 
hiện thân (pre-incarnation) Chúa chúng ta, Jesus Christ, 
Con Đức Chúa Trời, Ngôi Hai của Ba Ngôi, Ngôi Lời – 
song có sự bất thường rõ rệt, dường như mâu thuẫn nơi 
đây. Khi Môi-se thưa rằng: “Tôi xin Ngài cho tôi xem 
sự vinh hiển của Ngài” thì Đức Chúa Trời phán: 
“Ngươi sẽ chẳng thấy được mặt Ta, vì không ai thấy 
mặt Ta mà còn sống” (Xuất 33:18, 20).  
 Thế rồi, chúng ta thấy Gia-cốp chạm trán với 
Đức Chúa Trời mặt đối mặt, và Môi-se được bảo sẽ 
chẳng thấy được Chúa mặt đối mặt mà còn sống. Há đó 
chẳng thú vị sao khi Môi-se vui lòng – đây là sự khác 
biệt giữa Gia-cốp và Môi-se – Gia-cốp không biết việc 
nầy cho đến sau khi ông gặp gỡ Chúa mặt đối mặt, và 
rồi ông kinh ngạc thấy mình vẫn còn sống; còn Môi-se 
thật sự đã biết cái giá phải trả để gặp gỡ Chúa mặt đối 
mặt, và ông sẵn lòng gánh chịu rủi ro nầy. Rõ ràng 
Môi-se không thể nhìn thấy Chúa đầy đủ trọn vẹn, bởi 
vì điều nầy sẽ giết chết ông cùng bất kỳ ai trong chúng 
ta, tuy nhiên Chúa tuyên bố Môi-se sẽ chết nếu ông 
thấy Ngài, thật sự là Chúa đã phán với Môi-se mặt đối 
mặt. Các bạn thấy sự bất thường nầy không? Đức Chúa 
Trời phán: “Các ngươi chẳng thể thấy được mặt Ta mà 
còn sống” nhưng rồi Chúa nói, Ngài trò chuyện mặt đối 
mặt với Môi-se. 
 Vậy các bạn thực hiện điều đó như thế nào? Các 
bạn nhìn vào người khác, và họ tưởng rằng phải chết 
khi thấy sự hiện thân (theophany), khi họ có cuộc chạm 
trán thiên thượng – Ghê-đê-ôn là người khác mà chúng 
ta nói đến. Đây là những gì tôi tự hỏi: Liệu có phải là 
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sự thử nghiệm? Phải không? Đức Chúa Trời xuất hiện 
Sự Vinh Hiển Shekinah8 Ngài, ở một số loại hiệu ứng 
ánh sáng nhấp nháy, khói lửa, cùng tất cả phần còn lại, 
sấm và sét, rồi Ngài phán: “Các ngươi chẳng thể thấy 
được mặt Ta mà còn sống.” Giống như hầu hết dân Do 
Thái, chúng ta kêu lên: “Ôi, tôi muốn sống!” rồi chúng 
ta chạy về hướng ngược lại. “Hãy cho tôi tiên tri! Hãy 
cho chúng tôi một số luật pháp! Điều đó sẽ giúp chúng 
tôi.” Song người như Môi-se lại nói: “Tôi hư hỏng, tôi 
đáng chết, tôi muốn gặp Chúa.” Đó là thử nghiệm sao? 
Tôi nghĩ đúng là như vậy. Còn có lời giải thích nào 
khác về sự kiện Môi-se thấy Chúa mặt đối mặt, Gia-cốp 
gặp Chúa mặt đối mặt không? Ai có đủ liều lĩnh, chịu 
rủi ro hầu gặp Chúa? Nhưng cũng có ý nghĩa khác, các 
bạn có thể đọc theo cách khác, rằng tất cả những người 
nầy đã chết – không phải thân thể, mà thuộc linh. Khi 
thấy Chúa mặt đối mặt, họ chẳng bao giờ còn như xưa 
nữa. Các bạn sẽ thấy những sự kiện đặc biệt khác của 
cuộc chạm trán thiên thượng nầy. Bao nhiêu lần chúng 
ta đọc “kẻ nầy hoặc người kia ngã xuống như chết”? 

 Có phải đây không là tất cả những gì chúng ta 
cần? Như vậy, có phải các bạn sẽ theo đuổi cuộc gặp gỡ 
thiên thượng bằng việc ở một mình, đầu hàng, ngừng 

                                                 
 8“Sự hiện thân” nguyên văn “theophany” từ tiếng Hy Lạp 
cổ theophaneia θεοφάνεια nghĩa là “sự xuất hiện trước con người 
của Thiên Chúa, hoặc thần.” Thuật ngữ nầy dùng nói đến sự xuất 
hiện các vị thần Hy Lạp cổ đại và Cận Đông. ND. 
 Shekinah là chữ được phiên âm từ Thánh Kinh Hê-bơ-rơ 
nghĩa là ở, cư ngụ (settling hay dwelling), Shekinah Glory nói đến 
sự hiện thân vinh hiển của Thiên Chúa. Thuật ngữ nầy phát xuất từ 
văn học các ra-bi Do Thái, không có trong Kinh Thánh. ND.  



Gia-cốp Ở Rạch Gia-bốc 57 

vật lộn với Chúa để phá vỡ xác thịt các bạn, cho phép 
Ngài trong nơi tối tăm, bí mật, thân thiết đó đánh dấu 
các bạn cõi đời đời khi các bạn chết bản ngã để tìm 
được chính mình, rồi gặp gỡ Chúa mặt đối mặt. Chúng 
ta hãy cùng cầu nguyện. Đức Chúa Trời tự chọn để gọi 
Chính Mình Ngài là “Đức Chúa Trời của Gia-cốp.” Đôi 
lúc Chúa tự gọi là “Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên” 
nhưng Chúa tự gọi Ngài là “Đức Chúa Trời của Gia-
cốp.” Các bạn gần như có thể nói Chúa lấy Gia-cốp là 
họ tôn trọng, Đức Chúa Trời của kẻ tiếm đoạt, gã nắm 
gót, tên gian trá – há chẳng tuyệt vời khi chúng ta có 
thể nói: “Đây là Đức Chúa Trời chúng tôi” sao? Nếu 
Chúa có thể là Đức Chúa Trời và Cứu Chúa của Gia-
cốp, thì Ngài cũng có thể là Đức Chúa Trời và Cứu 
Chúa các bạn. Thánh Kinh nói ở Sách Hê-bơ-rơ rằng 
Ðức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Ðức 
Chúa Trời của chúng ta. Cũng cho biết Chúa Jesus 
chúng ta cũng không thẹn mà gọi chúng ta là anh em 
Ngài (Hê-bơ-rơ 11:16; 2:11).  
 Những gì các bạn cần phải lột bỏ khỏi đời sống 
mình, tống khứ ra phía trước, hay vượt qua nó? Phải 
chăng đơn giản là dành một số thì giờ với Chúa mỗi 
ngày, mà trong đó rất ít Cơ Đốc nhân thật sự làm ra có 
bất kỳ ý nghĩa nào đáng kể – Vậy thì đó là gì? Có phải 
là công ty nào đó mà các bạn cần phải chuyển đi? Có 
phải là niềm tin, hoặc sự thực hành, hay... – tôi không 
biết, nguyện Đức Thánh Linh chỉ cho các bạn. Hoàn 
cảnh hiện tại của các bạn thế nào? Phải chăng các bạn 
cần có bối cảnh khác? Các bạn đang làm cuộc chiến 
thuộc linh chống lại Chúa. Các bạn cần biết, các bạn 
cần phải biết điều gì là đối nghịch, điều gì là không 
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phải của Đức Chúa Trời – tôi bối rối, lo lắng rất nhiều 
về người phục tùng những điều chắc chắn không phải 
từ Chúa. Song các bạn hãy tự hỏi chính mình điều nầy: 
Có phải đây là sự tan vỡ xác thịt của tôi? Có phải xác 
thịt đang chống lại điều nầy? Niềm kiêu hãnh của tôi? 
Danh tiếng của tôi? Sự thoải mái và dễ dàng của tôi? 

Phải chăng đơn giản là dành một số thì giờ với 
Chúa mỗi ngày, mà trong đó rất ít Cơ Đốc nhân thật 
sự làm ra có bất kỳ ý nghĩa nào đáng kể – Vậy thì đó 
là gì? 

 Tại sao không, ngay cả khi chúng ta ở đây tối 
nay trong sự hiện diện của Chúa, hãy nói: “Lạy Chúa, 
con đầu hàng, con không vật lộn với Ngài nữa, và con 
sẽ không vật lộn với xác thịt mình nữa. Con đầu hàng. 
Lạy Chúa, xin hãy đánh dấu con, tạo cho con kỷ niệm 
để người khác sẽ thầy con và tôn vinh Chúa. Xin hãy 
cho phép con gặp gỡ Chúa mặt đối mặt, xin hãy để đời 
sống con là sự hiện hữu của cuộc chạm trán thiên 
thượng – rằng khi nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa, con 
sẽ được biến đổi thành cùng hình ảnh, từ vinh hiển đến 
vinh hiển, ngay cả như bởi Thánh Linh Chúa.” 
 Lạy Cha, chúng con tạ ơn Cha vì sự hiện diện 
của Ngài ở đây tối nay. Thật vậy, đêm nầy đã là sự gặp 
gỡ thiên thượng. Chúa gần gũi chúng con và chúng con 
tạ ơn Ngài. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con không 
biết sự hiện hữu Ngài gần và ở trong chúng con, nhưng 
xin hãy đến và ngự nơi đúng nghĩa trong tất cả đời sống 
chúng con, Đức Chúa Jesus Christ. Xin hãy ngự trên 
ngai lòng chúng con, và như lừa con Ngài cỡi vào thành 
Giê-ru-sa-lem, Chúa Jesus ơi, nguyện chúng con tan 
vỡ, cúi mình, và thuận phục trước mặt Ngài. Chúa ơi, 
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xin có cách của Ngài, Chúa là Thợ Gốm, chúng con là 
đất sét, xin hãy uốn nắn và tạo nên chúng con theo ý 
muốn Ngài, cho đến khi chúng con kết quả, chờ đợi và 
thỏa lòng.  
 Lạy Chúa, xin hãy có đường riêng Ngài cho 
chúng con, chúng con cầu nguyện rằng bất kỳ những gì 
Chúa làm trong đời sống chúng con, bất kỳ trải nghiệm 
nào chúng con có, bất kỳ việc gì người khác thấy rồi 
đánh dấu chúng con như để phân biệt, chúng con sẽ 
luôn sẵn sàng dâng sự vinh hiển và ca ngợi lên Ngài – 
bởi vì tất cả những gì chúng con có là chúng con nhận 
từ nơi Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện rằng 
Chúa sẽ ở với chúng con luôn cho dù bất cứ điều gì xảy 
ra trong thời gian thông công và nghỉ ngơi của chúng 
con, Ngài sẽ ban phước. Nguyện chúng con không bao 
giờ còn như xưa nữa. Chúng con cầu nguyện trong 
Danh Chúa Jesus. A-men. 
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Phần 3 

Ghi-đê-ôn Trong Nơi Bàn Ép 

David Legge 

 

 Chào mọi người! Cám ơn các bạn vì đã đến! Tôi 
không biết có bao nhiêu người ở đây tối nay, nhưng tôi 
rất được khích lệ bởi thấy tất cả các bạn cùng nhóm lại 
với nhau – vậy cám ơn các bạn vì cố gắng có mặt nơi 
đây. Tôi tin Đức Chúa Trời sẽ gặp gỡ chúng ta, và tôi 
chắc chắn có Lời từ Ngài. Xin các bạn hãy cùng mở với 
tôi Thánh Kinh ở Sách Các Quan Xét đoạn 6, và chúng 
ta bắt đầu đọc từ câu 11. Chúng ta hãy chỉ cầu nguyện 
ngắn trước khi đọc, và các bạn chỉ cầu xin Chúa phán 
với mình bây giờ. Các bạn sẽ làm điều đó chứ? Các bạn 
chỉ nói: Lạy Chúa, xin hãy phán với con! 
 Lạy Cha, chúng con vừa đến, và cầu xin Ngài 
giờ đây hãy phán vào mọi tấm lòng chúng con, rằng 
chúng con sẽ thật sự gặp gỡ Chúa tối nay. Lạy Chúa, 
chúng con cần Lời từ Ngài, và trong Danh Chúa Jesus 
chúng con hân hoan chào đón Đức Thánh Linh đến và 
vận hành ở mọi người chúng con. Tạ ơn Cha. A-men. 

 “11Ðoạn, thiên sứ của Ðức Giê-hô-va đến ngồi 
dưới cây thông Óp-ra thuộc về Giô-ách, người A-bi-ê-
xê-rít. Ghê-đê-ôn, con trai người, đương đập lúa mạch 
trong bàn ép, đặng giấu khỏi dân Ma-đi-an. 12Thiên sứ 
của Ðức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà rằng: Hỡi 
người dõng sĩ! Ðức Giê-hô-va ở cùng người. 13Ghê-đê-
ôn thưa rằng: Ôi! Chúa, nếu Ðức Giê-hô-va ở cùng 
chúng tôi, sao các điều nầy xảy đến cho chúng tôi? Các 
phép lạ kia ở đâu mà tổ phụ chúng tôi đã thuật lại 
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rằng: Ðức Giê-hô-va há chẳng có đem chúng ta ra khỏi 
xứ Ê-díp-tô sao? Vì bây giờ Ðức Giê-hô-va từ bỏ chúng 
tôi, và phó chúng tôi vào tay dân Ma-đi-an. 14Ðức Giê-
hô-va xây lại cùng người mà phán rằng: Hãy dùng sức 
của ngươi vẫn có mà đi giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay 
dân Ma-đi-an. Ta há chẳng sai ngươi đi sao? 15Người 
thưa rằng: Than ôi! hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải cứu Y-
sơ-ra-ên? Kìa, trong chi phái Ma-na-se, họ tôi vốn 
nghèo hơn hết; còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha 
tôi. 16Ðức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi, và 
ngươi sẽ đánh bại dân Ma-đi-an như đánh một người 
vậy. 17Ghê-đê-ôn thưa lại rằng: Nếu tôi được ơn trước 
mặt Chúa, xin ban cho tôi một dấu rằng chính Chúa 
phán cùng tôi. 18Xin chớ dan khỏi đây cho đến khi tôi 
trở lại cùng Ngài, đem của lễ tôi, để trước mặt Ngài. 
Ngài đáp: Ta sẽ ở đây cho đến khi ngươi trở lại. 19Ghê-
đê-ôn bèn đi vô, dọn sẵn một con dê con, lấy một ê-pha 
bột làm những bánh nhỏ không men. Người để thịt 
trong rổ, đổ nước thịt vào nồi, rồi đem ra dâng các 
món ấy cho Ngài ở dưới cây thông. 20Thiên sứ của Ðức 
Chúa Trời phán rằng: Hãy lấy thịt và bánh nhỏ không 
men, để trên hòn đá nầy, rồi đổ nước thịt ra. Ghê-đê-ôn 
bèn làm như vậy. 21Bấy giờ, thiên sứ của Ðức Giê-hô-
va giơ đầu gậy Ngài đương cầm nơi tay mình ra, đụng 
đến thịt và bánh nhỏ không men. Lửa từ hòn đá bốc lên, 
thiêu hóa thịt và bánh nhỏ không men; đoạn, thiên sứ 
của Ðức Giê-hô-va biến đi khỏi mắt người. 22Ghê-đê-
ôn thấy rằng ấy là thiên sứ của Ðức Giê-hô-va, bèn la 
rằng: Ôi, Chúa Giê-hô-va! khốn nạn cho tôi, vì tôi thấy 
đối diện thiên sứ của Ðức Giê-hô-va! 23Nhưng Ðức 
Giê-hô-va phán cùng người rằng: Khá yên lòng, chớ sợ 
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chi, ngươi sẽ không chết đâu. 24Ghê-đê-ôn bèn lập tại 
đó một cái bàn thờ cho Ðức Giê-hô-va, và đặt tên là 
Giê-hô-va-Sa-lam. Tại Óp-ra, thành của người A-bi-ê-
xê-rít, cái bàn thờ ấy vẫn còn đến ngày nay.  
 25Trong cũng một đêm ấy, Ðức Giê-hô-va phán 
cùng Ghê-đê-ôn rằng: Hãy bắt con bò đực tơ của cha 
ngươi, và một con bò đực thứ nhì bảy tuổi, rồi phá dỡ 
bàn thờ thần Ba-anh tại nhà cha ngươi, và đánh hạ 
hình tượng A-sê-ra ở trên đó. 26Ðoạn, tại nơi chót hòn 
đá nầy, ngươi sẽ lập một bàn thờ cho Giê-hô-va Ðức 
Chúa Trời ngươi, và sắp đặt mọi việc; rồi hãy bắt con 
bò đực thứ nhì, dâng làm của lễ thiêu với gỗ hình tượng 
A-sê-ra mà ngươi đã đánh hạ. 27Ghê-đê-ôn chọn lấy 
mười người trong bọn đầy tớ mình, và làm theo điều 
Ðức Giê-hô-va đã phán dặn; và vì người sợ nhà cha 
mình cùng kẻ trong thành, nên không dám làm theo lịnh 
ấy ban ngày, bèn làm ban đêm” – và chúng ta ngừng 
đọc tại nơi đây. 
 Nếu đây là đêm đầu tiên, rất được hoan nghênh 
chào đón các bạn, nhưng chúng tôi đã có mỗi tháng ở 
Loughbrickland nầy với loạt bài tựa đề “Các Cuộc 
Chạm Trán Thiên Thượng,” về điều có thể xảy ra trong 
khoảnh khắc với Đức Chúa Trời. Những gì chúng ta 
đang tìm kiếm để làm là xem xét ở Thánh Kinh các 
nhân vật đã trải nghiệm với Đức Chúa Trời, cá nhân 
mặt đối mặt, và sự gặp gỡ thân mật đó đã biến đổi cuộc 
đời họ mãi mãi. Đó chính là cơ bản, thật sự theo ý 
nghĩa bất kỳ người nào từng chạm trán với Đức Chúa 
Trời cách nầy, họ sẽ không bao giờ còn như xưa nữa. 
Những gì xảy ra trong khoảng thời gian với Chúa thật 
là sâu sắc. Ở loạt bài nầy, chúng ta đã khảo sát “Môi-se 
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Nơi Bụi Gai Cháy” và tháng trước chúng ta đã xem 
“Gia-cốp Ở Rạch Gia-bốc” nơi chàng trai Gia-cốp vật 
lộn với một người nam mà không nhận ra là Chúa. Ở cả 
hai trường hợp, trong mỗi nhân vật xem xét, chúng ta 
thấy cuộc đời họ hoàn toàn biến đổi, đảo lộn, bởi vì họ 
được chạm vào sự hiện thực đời đời của Thánh Linh 
Đức Chúa Trời – và các bạn sẽ không bao giờ còn như 
xưa nữa khi có cuộc chạm trán thiên thượng.   

Các bạn sẽ không bao giờ còn như xưa nữa khi có 
cuộc chạm trán thiên thượng... 

 Như vậy đó là những gì chúng ta đã làm khi 
chúng ta xem xét các câu chuyện nầy – và Ghê-đê-ôn là 
khảo sát của chúng ta tối nay, Ghê-đê-ôn có cuộc chạm 
trán thiên thượng mình tại nơi bàn ép (winepress)1 – xin 
cho phép tôi nói, hoàn toàn không thể giải thích từng 
chi tiết nhỏ ở các câu chuyện nầy, đó chẳng phải là mục 
tiêu của tôi. Mục tiêu tôi thuần túy là khảo sát nguyên 
tắc của cuộc chạm trán họ với Đức Chúa Trời, tách rời 
họ ra để chúng ta tìm hiểu làm thế nào có thể định vị trí 
chính chúng ta trong cách như vậy để trải nghiệm và 
gặp gỡ cho chính mình. Các bạn hiểu không? Vì vậy 
chúng ta sẽ tạm gác qua nhiều thứ có thể đáng chú ý 
vào dịp khác, để tối nay chúng ta muốn thật sự tập 
trung vào những điều họ cho chúng ta, những điều mà 
chính họ nhận được từ cuộc chạm trán thiên thượng với 
Đức Chúa Trời. 
 Có sáu điều tôi muốn chia sẻ với các bạn từ câu 
chuyện “Ghê-đê-ôn Trong Nơi Bàn Ép” khi ông gặp gỡ 
                                                 
 1Winepress là dụng cụ dùng ép nho để làm rượu, phổ biến 
ở các nước trồng nho, khoảng 6.000 năm trước Công Nguyên. ND. 
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Chúa. Điều đầu tiên tôi muốn các bạn biết là tình trạng 
cùng khổ thịnh hành vào thời đó – nó liên quan đến dân 
sự Chúa, dân Do Thái, mà cũng liên quan đến đất nước. 
Tôi không chỉ nói về quốc gia, mà là trái đất, đất đai vật 
chất thật sự đã bị tác động như thế nào. Tôi có thể nói 
đây là cơ sở, những gì chúng ta sẽ thấy thường là nền 
tảng cuộc chạm trán thiên thượng – đó là bối cảnh ngập 
tràn niềm tuyệt vọng của dân Chúa và đất nước khiến 
dân sự khóc lóc kêu gào xin Đức Chúa Trời can thiệp, 
để Ngài có thể gặp lại họ.  
 Điều nầy chúng ta có thể thấy thật sinh động ở 
Sách Các Quan Xét, nếu quen thuộc với Sách nầy, các 
bạn sẽ biết ngay từ lúc ban đầu có một chu kỳ. Chúng 
ta có lời tuyên bố thật sự tổng hợp hoàn cảnh thuộc linh 
thời bấy giờ: “Trong lúc đó, không có vua nơi Y-sơ-ra-
ên; mọi người cứ làm theo ý mình” (Quan 17:6; 21:25). 
Điều cơ bản nghĩa là bởi không có ai cầm quyền nên 
mọi người cứ làm những gì họ thấy phù hợp, do đó có 
sự nổi loạn trong cả nước. Đức Chúa Trời là Vua, hoặc 
ít nhất cũng có nghĩa là vậy, song họ không vâng phục 
Ngài. Vì thế có sự nổi loạn hoàn toàn, nhằm chiếm đoạt 
thẩm quyền và sự quản trị của Chúa – bởi vì điều đó, 
các bạn sẽ thấy một chu kỳ trong Sách Các Quan Xét. 
Trước hết có tình trạng sa sút và dân sự rơi vào tội lỗi. 
Chúng ta được kể lại tám lần ở Sách Các Quan Xét 
rằng dân sự đã “làm ác trước mặt Đức Giê-hô-va” hết 
lần nầy đến lần khác. Vậy có tình trạng sa sút đạo đức 
và thuộc linh, rồi Chúa khiến dân sự phải chịu kỷ luật. 
Chúa phạt họ bằng việc cho phép kẻ thù địch tràn vào 
và thực sự đánh bại họ. Các bạn có thấy mô hình nầy 
không? Tình trạng sa sút, sự kỷ luật của Chúa, và thất 
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bại – rồi, bởi vì dân Chúa tìm được chính mình trên 
bước chân quay lại, tìm được chính mình dưới gót chân 
kẻ áp bức, họ khóc lóc, kêu cầu cùng Chúa thương xót, 
và Ngài giải thoát họ. Ở Sách Các Quan Xét, Chúa gởi 
quan xét (thẩm phán, judge) để giải thoát cho dân sự.  

 Việc nầy được tóm tắt rất tốt trong Sách Các 
Quan Xét, nếu các bạn giở sang đoạn 2, từ câu 16 suốt 
đến 19: “16Song Ðức Giê-hô-va dấy lên những quan xét 
giải cứu chúng khỏi tay kẻ cướp bóc. 17Nhưng chúng 
cũng không nghe các quan xét vì chúng hành dâm cùng 
các thần khác, và quỳ lạy trước mặt các thần ấy. Chúng 
vội xây bỏ con đường mà tổ phụ mình đã đi, chẳng bắt 
chước theo tổ phụ vâng giữ các điều răn của Ðức Giê-
hô-va. 18Vả, khi Ðức Giê-hô-va dấy lên các quan xét 
cho Y-sơ-ra-ên, thì Ðức Giê-hô-va ở cùng quan xét đó, 
và trọn đời quan xét, Ngài giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay 
kẻ thù nghịch mình; vì Ðức Giê-hô-va lấy lòng thương 
xót họ tại cớ những tiếng rên siếc mà họ thở ra trước 
mặt những kẻ hà hiếp và làm tức tối mình. 19Kế sau, khi 
quan xét qua đời rồi, Y-sơ-ra-ên lại làm ác hơn các tổ 
phụ mình, tin theo các thần khác, hầu việc và thờ lạy 
trước mặt các thần ấy: Y-sơ-ra-ên không khứng chừa 
bỏ việc làm ác hay là lối cố chấp của họ” (Quan 2:16-
19). Như vậy, các bạn thấy chu kỳ nầy: Tình trạng sa 
sút, kỷ luật, và thất bại bởi kẻ thù, rồi giải thoát – song 
họ lại rơi vào mô hình nầy lần nữa, mà thậm chí còn tồi 
tệ hơn. 

Có sự nổi loạn trong cả nước. Đức Chúa Trời là 
Vua, hoặc ít nhất cũng có nghĩa là vậy, song họ 
không vâng phục Ngài... 
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 Có mười ba quan xét, hoặc chúng ta có thể gọi 
họ là “các vị cứu tinh (saviours)” được nói đến ở Sách 
nầy. Ở Sách Giô-suê, Chúa ngự cùng tất cả dân Ngài để 
ban cho họ chiến thắng, nhưng khi đến với Sách Các 
Quan Xét, Chúa không ở quá nhiều với dân Ngài, mà 
với quan xét. Chúa ban quyền cho các cá nhân để giúp 
dân Ngài đến nơi đắc thắng. Đây là cơ sở, nền tảng của 
tình trạng cùng khổ, ở đoạn 6 vào thời của Ghê-đê-ôn – 
thời thật sự thảm hại, đó là bức tranh đáng thương về 
nơi dân sự Đức Chúa Trời cư ngụ. Hãy xem câu 2 của 
đoạn 6: “Tay của người Ma-đi-an thắng hơn Y-sơ-ra-
ên” – vậy kẻ thù của họ vào thời điểm nầy trong lịch sử 
là dân Ma-đi-an – “Vì sợ người Ma-đi-an, nên dân Y-
sơ-ra-ên,” giờ đây bức tranh nầy ở trong tâm trí các 
bạn, “làm cho mình những nơi ẩn náu trong núi, trong 
các hầm và đồn.” Đây là nơi dân sự Đức Chúa Trời ẩn 
náu, vì sợ hãi kẻ thù họ co rúm lại ở những nơi ẩn náu 
trong núi, các khe nhỏ, ngục tối, hang động.  
 Chúng ta không chỉ thấy điều nầy, mà còn thấy 
kẻ thù phá hủy những thành quả của họ, nếu các bạn 
xem câu 4: “[chúng] đóng trại,” đây là kẻ thù, dân Ma-
đi-an, “đối ngang người, phá hại mùa màng của xứ cho 
đến Ga-xa, và không để lại trong Y-sơ-ra-ên lương thực 
gì, hoặc chiên, bò hay là lừa. Vì chúng nó đi lên đem 
theo bầy súc vật và trại mình, loán đến khác nào một 
đám cào cào. Người và lạc đà vô số đến trong xứ đặng 
phá hại” (Quan 6:4-5). Giống như cào cào, chúng đáp 
xuống nơi chăn nuôi, nông nghiệp cùng các cánh đồng, 
rồi phá hủy tất cả. Bây giờ chúng ta không hiểu cào cào 
là gì, ngoài việc tìm kiếm trên internet, chúng ta thật sự 
chẳng có nhận thức gì ngoài cào cào tựa như bệnh dịch. 
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Thật không thể tin được. Tôi nhớ nghiên cứu nầy một 
lần khi tôi còn đi học, đó là Sách A-mốt, hoặc có thể 
Giô-ên, và tôi biết ở Phi Châu nổi tiếng với cào cào che 
phủ bề mặt hơn 2.000 dặm vuông – 2.000 dặm vuông 
chỉ dưới một nửa diện tích của Bắc Ai-len! Đàn cào cào 
có thể đến và hoàn toàn phá hủy tất cả trái cây trên đất. 
Vì vậy, chúng ta biết dân Chúa bị tác động và tiêm 
nhiễm như thế nào bởi tình trạng cùng khổ của thời đại, 
nhưng điều chúng ta bắt đầu thấy là ngay cả chính đất 
đai cũng bị ảnh hưởng bởi tình trạng sa sút của dân sự 
Chúa. 
 Nếu các bạn dự bất kỳ buổi nhóm nào nơi mà 
Alistair Petrie dạy, hoặc mua bất cứ quyển sách nào của 
ông. Ông là chuyên gia trên toàn bộ khu vực nầy về 
việc ngay cả đất đai cũng than khóc bởi những gì được 
cam kết trên đất, và đất đai có thể bị ô nhiễm thế nào. 
Chúng ta sẽ không đi vào bất kỳ chi tiết nào tối nay, 
nhưng các bạn có thể giở với tôi Ô-sê 4 để thấy sự xác 
nhận nầy – Ô-sê đoạn 4, Tiên Tri Ô-sê, câu 1 nói: “Hỡi 
con cái Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời của Ðức Giê-hô-va; vì 
Ðức Giê-hô-va có sự kiện cáo với dân đất nầy, bởi 
trong đất nầy chẳng có lẽ thật, chẳng có nhân từ, cũng 
chẳng có sự nhận biết Ðức Chúa Trời. Ở đó chỉ thấy 
những sự thề gian, thất tín, giết người, ăn trộm, và tà 
dâm; chúng nó làm sự tàn bạo, máu chồng trên máu. 
Vậy nên, đất ấy sẽ sầu thảm; hết thảy người ở đó sẽ 
hao mòn, những thú đồng và chim trời cũng vậy; những 
cá biển cũng sẽ bị lấy đi” (Ôsê 4:1-3). Các bạn có thấy 
nguyên tắc ở đây không? Bởi những gì con người đang 
làm trên đất, đất đai bị tác động đến nỗi chính đất cũng 
phàn nàn, than khóc đòi được giải thoát. 
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 Điều nầy có thể xảy ra ngày nay, nhưng đây là 
tình trạng cùng khổ thịnh hành vào thời của Ghê-đê-ôn 
– và đây thật sự là nơi chúng ta tập trung vào. Tôi 
muốn các bạn thấy điều thứ hai là sự can thiệp siêu 
nhiên, tìm thấy ở đoạn 6, Sách Các Quan Xét câu 11 – 
sự can thiệp siêu nhiên của Thiên Sứ Chúa: “Ðoạn, 
thiên sứ của Ðức Giê-hô-va đến ngồi dưới cây thông 
Óp-ra.” Tôi luôn cố hết sức để bất cứ khi nào đọc 
Thánh Kinh, tôi phải đọc như thể mình chưa bao giờ 
đọc trước đó, đọc mà không phải mang kính tôn giáo 
hay truyền thống. Ryan nói về việc đôi khi có sự hài 
hước trong Kinh Thánh như thế nào – tôi không nghĩ có 
chủ ý hài hước nào ở đây, song tôi tìm thấy điều khá 
thú vị, bởi vì nó rất thực tế, đơn giản theo cách được 
nói ra, phải không? “Thiên Sứ của Ðức Giê-hô-va đến 
ngồi dưới cây thông Óp-ra”– đây thật sự không phải là 
cách các bạn mong đợi Thiên Sứ đến, phải không? Ý 
tôi muốn nói là nếu Thiên Sứ xuất hiện với các bạn, các 
bạn sẽ trông chờ Thiên Sứ đến trong ánh sáng rực rỡ 
vinh hiển Shekinah, và có thể với thanh gươm rực lửa 
cùng cầu vồng bao quanh hoặc gì đó – còn vị Thiên Sứ 
nầy đến chỉ ngồi dưới cây thông. Chúng ta có thể mô tả 
là “siêu nhiên cách tự nhiên (naturally supernatural)” 
vậy. 

Tôi tin rằng một trong những ngăn trở lớn nhất đối 
với sự siêu nhiên ở mọi đời sống chúng ta, đó là 
chúng ta đòi hỏi nó phải thật ngoạn mục hoặc lạ 
thường...   

 Tôi nghĩ có sự gì đó trong việc nầy. Tôi tin rằng 
một trong những ngăn trở lớn nhất đối với sự siêu nhiên 
ở mọi đời sống chúng ta, đó là chúng ta đòi hỏi nó phải 
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thật ngoạn mục hoặc lạ thường, khi thật sự sự siêu 
nhiên thường là rất tự nhiên, tự nhiên hơn chúng ta 
từng quan niệm. Ở đây các bạn thấy Thiên Sứ Ðức Giê-
hô-va đến chỉ ngồi dưới cây thông. Tôi tự hỏi có ai 
khác xung quanh không? Chắc là có, vì đây là cây 
thông của cha Ghê-đê-ôn, vậy phải có gia đình, người 
làm việc, và vân vân, các nông dân – các bạn có nghĩ 
họ nhận ra vị Thiên Sứ đang ngồi dưới cây thông 
không? Các bạn có thể nói: “Tất nhiên là họ thấy, ý tôi 
là nếu tôi thấy Thiên Sứ đang ngồi...”– nhưng xin dừng 
lại, liệu Ngài có thể được nhận ra như Thiên Sứ không? 
Tôi không nghĩ có ai nhận ra Ngài, tôi tin Ngài khá 
bình thường, và đã được xác minh trong câu chuyện 
nầy bởi vì ban đầu Ghê-đê-ôn không nhận ra Ngài là 
Thiên Sứ. Khi xem xét bản văn Thánh Kinh, chúng ta 
khám phá ra rằng thường các thiên sứ xuất hiện như 
người bình thường. Bây giờ, không phải là người bình 
thường, nhưng họ hiện ra theo kiểu cách đó. 
 Đây là bài học mà chúng ta cần học: Sự lạ 
thường ban đầu có thể xuất hiện như rất bình thường. 
Hãy cho phép tôi được nhắc lại: Sự lạ thường ban đầu 
có thể xuất hiện như rất bình thường. Các bạn có nhớ 
khi chúng ta xem xét Gia-cốp, ông nghĩ mình vật lộn 
với một người nam ở rạch Gia-bốc giữa đêm, phải 
không? Khi thực ra ông vật lộn với Đức Chúa Trời – 
song ông không biết. Vì vậy, có sự gì đó có vẻ tự nhiên, 
cuộc vật lộn, và ông là chiến binh, tên xảo trá, kẻ tiếm 
đoạt – đúng ra trên đường phố, ông là gã thích ẩu đả 
(scrapper) – thật là tự nhiên! Nhưng ông không ý thức, 
ông không nhận ra cho đến sau nầy rằng đó thật sự là 
siêu nhiên. Đây không phải là khảo sát sự siêu nhiên 
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thế nào, chúng ta mong được cúi mình tất cả thời gian 
siêu nhiên, hy vọng siêu nhiên ở trên mặt chúng ta – 
đúng không? Thế nhưng rất thường, sự siêu nhiên bắt 
đầu ở khu vực bình thường. Môi-se cũng vậy, chúng ta 
thấy ông ở đâu? Phía sau sa mạc để chăm sóc chiên cho 
nhạc phụ, và Môi-se thấy gì? Bụi gai đang cháy. Tôi có 
thể nói với các bạn: Chẳng có gì khác thường ở nơi 
hoang vắng đó, thấy bụi gai cháy. Rồi ông nhận ra có 
điều gì đó bất thường về bụi gai đang cháy bình thường 
nầy, dù cháy bao nhiêu nó vẫn không hề tàn. Vì cớ đó 
Môi-se mới bước lại đặng xem sự lạ lớn nầy, và chỉ khi 
đó ông mới có sự mặc khải hoàn toàn và chạm trán với 
Đức Chúa Trời – nhưng tôi muốn các bạn hiểu: Ban 
đầu không có gì khác thường khi nhìn thấy một bụi gai 
đang cháy.   
 Tôi nghĩ có một lẽ thật nơi đây, chúng ta thật sự 
thấy tính tò mò của Môi-se – có phải chúng ta không 
thực hiện chính điểm nầy khi khảo sát về Môi-se tối 
hôm đó? – đúng là tính tò mò của Môi-se đã lôi kéo 
Chúa đến với ông trong cuộc chạm trán. “Đây là gì? Có 
vẻ bình thường, tôi thấy nó cả ngàn lần rồi, song có gì 
đó khác, tôi muốn nhìn vào”– khi ông bắt đầu nhìn vào 
trong đó, Đức Chúa Trời đã phán. Thậm chí tôi có thể 
chỉ cho các bạn thấy, đây chính là nguyên tắc từ Chúa 
Jesus. Ê-sai 53 nói về Chúa chúng ta: “Người đã lớn 
lên trước mặt Ngài,” trước mặt Đức Chúa Trời, “như 
một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có 
hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy 
người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích 
được.” Chẳng có gì trong Ngài, nói về thể chất, cả ở vẻ 
bên ngoài, lôi cuốn chúng ta đến với Ngài – có thể các 
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bạn nói với tôi về bất cứ ai, hoặc bất kỳ điều gì siêu 
nhiên hơn Con Đức Chúa Trời không? Thế nhưng lúc 
ban đầu được kín giấu đến một mức độ. Trong đám 
đông, chẳng có gì làm cho Ngài nổi bật, Ngài chắc chắn 
không có vầng hào quang quanh đầu. Vậy mà Giăng đã 
nói trong Giăng 1:14 rằng: “Ngôi Lời đã trở nên xác 
thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã 
ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển 
của Con Một đến từ nơi Cha.” Như vậy, các bạn cần 
đôi mắt để thấy ở phía bên kia sự tự nhiên. Những sự 
can thiệp siêu nhiên của Đức Chúa Trời thường bắt đầu 
dường như theo cách thực tế bình thường, cho đến khi 
tính tò mò của các bạn được kích thích, và các bạn khởi 
sự theo đuổi, rồi Đức Chúa Trời sẽ gặp gỡ các bạn.  
 Các bạn có sự tò mò và hiếu kỳ thuộc linh 
không? Châm Ngôn 25:2 cho biết: “Giấu kín việc nào, 
ấy là vinh hiển của Ðức Chúa Trời; nhưng dò xét điều 
nào, ấy là vinh hiển của các vua” – ồ, thật là sâu sắc. 
Vinh hiển của Đức Chúa Trời là giấu kín vấn đề, và 
công việc chúng ta – nếu muốn giống như các vua (ý 
chúng ta là nước của các thầy tế lễ) – là dò xét vinh 
hiển mà Đức Chúa Trời đã giấu kín. Đó là lý do Chúa 
Jesus đã dạy các ẩn dụ. Tôi nghe người ta nói: “Ồ, 
Chúa Jesus dạy ẩn dụ bởi đó là ngôn ngữ, khái niệm, 
minh họa mà mọi người hiểu, do đó giúp họ nhận sự 
giảng dạy của Ngài dễ dàng hơn nhiều,” nói như vậy 
chỉ đúng ở mức độ nào đó. Tại sao Chúa Jesus dùng các 
thuật ngữ, hình dạng, chủng loại, hình ảnh mà mọi 
người quen thuộc, tất nhiên – nhưng thật ra chính Chúa 
phán rằng Ngài nói ẩn dụ để lẽ thật và chiều sâu nước 
siêu nhiên Đức Chúa Trời sẽ được giấu kín khỏi những 
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kẻ không tin. Tôi cho rằng, đó là để kích thích kẻ đói 
khát (lẽ thật) tìm kiếm sau khi Chúa thật sự xem xét kỹ 
vấn đề, khơi dậy, mở ra để họ tìm thấy – và chỉ dành 
cho người đói khát hướng về lẽ thật. Kẻ khác sẽ nói: 
“Tôi không hiểu một từ nào trong câu nói sai ngữ pháp 
đó,” và bỏ đi; song một số người với tấm lòng theo sau 
Đức Chúa Trời, họ khảo sát, thăm dò kỹ lưỡng, và theo 
đuổi.  

Chúng ta cần phải rèn luyện bản thân mình để tìm 
kiếm sự can thiệp của Đức Chúa Trời ở những thời 
khắc đen tối nhất... 

 Như vậy, chúng ta cần phải rèn luyện bản thân 
mình để tìm kiếm sự can thiệp của Đức Chúa Trời ở 
những thời khắc đen tối nhất, và khi chúng ta chuẩn bị, 
thậm chí để thấy sự siêu nhiên trong tự nhiên, để thấy 
sự khác thường trong bình thường, có đôi mắt được 
điểu chỉnh để nhìn xa hơn những gì dường như là bình 
thường mỗi ngày, đôi khi các bạn sẽ tìm được, các bạn 
sẽ tiếp đãi các thiên sứ bất ngờ, mà không hề hay biết. 
 Có tình trạng cùng khổ thịnh hành, sự can thiệp 
siêu nhiên của Thiên Sứ nầy, và rồi ứng viên có rất ít 
khả năng mà Thiên Sứ đến gặp. Hãy đọc điều nầy như 
thể các bạn đọc lần đầu tiên vậy: Vị Thiên Sứ nầy chỉ 
đi lang thang vào nơi bàn ép, và rồi bắt đầu nói chuyện 
với Ghê-đê-ôn. Vị Thiên Sứ thật xa lạ với Ghê-đê-ôn, 
có lẽ cũng giống như người. Vậy, hãy tưởng tượng các 
bạn đang làm công việc mỗi ngày của mình, dù ngoài 
sân, tận cánh đồng, trong văn phòng, ở trường học, 
hoặc bất kỳ nơi đâu, và một người xa lạ đến gần và bắt 
đầu trò chuyện cùng các bạn. Ghê-đê-ôn nói chuyện với 
Thiên Sứ, nếu xem Kinh Thánh các bạn sẽ thấy Ghê-
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đê-ôn gọi Thiên Sứ ở Quan Xét 6:13 là “Chúa,” nhưng 
trong bản dịch của các bạn, tôi tưởng tượng có chữ “c” 
nhỏ; không phải chữ “C” viết hoa, mà là “c” nhỏ. Đó là 
chữ “adonai” trong tiếng Hê-bơ-rơ cũng dùng cho Đức 
Chúa Trời như Chúa (Lord), “adonai” với chữ “a” nhỏ 
– chỉ có nghĩa là “ngài (sir).” Ghê-đê-ôn không có ý 
tưởng rằng mình nói chuyện với Thiên Sứ của Chúa, 
nên ông chỉ gọi là “ngài.” Như vậy, kẻ xa lạ mà Ghê-
đê-ôn chưa bao giờ gặp trườc đây, vừa đi lang thang 
vào nơi ông làm việc, và nói với ông trong câu 12: 
“Hỡi người dõng sĩ! Ðức Giê-hô-va ở cùng người.” 
 Các bạn nghĩ Ghê-đê-ôn sẽ cảm thấy ra sao? Có 
phải ông chỉ phủ phục trước Thánh Linh và nói: “Tôn 
vinh Chúa, vinh hiển thay, Chúa hiện ra với tôi và tôi là 
người dõng sĩ” chăng? Không, chẳng hề như vậy. Tôi 
tưởng, ông hoài nghi, không tin, rồi ông nghĩ: “Người 
là ai? Người đang làm gì ở đây? Người biết gì về tôi? 
Nếu biết bất cứ gì về tôi, thì đó không phải là mô tả 
đúng về nơi tôi đang cư ngụ.” Tại sao đây sẽ là phản 
ứng của Ghê-đê-ôn? Chúng ta hãy xem trong câu 13: 
“Ghê-đê-ôn thưa rằng: Ôi! Chúa, nếu Ðức Giê-hô-va ở 
cùng chúng tôi, sao các điều nầy xảy đến cho chúng 
tôi?” Ghê-đê-ôn là ứng viên có rất ít khả năng mà 
Thiên Sứ đến gặp, và lại gọi ông là “người dõng sĩ”–
trước hết, bởi ông co rúm lại vì sợ hãi. 
 Tôi yêu thích Ghê-đê-ôn và toàn bộ câu chuyện 
về ông mà chúng ta không thể xem xét tối nay, nhưng 
tôi có thể đồng nhất mình với Ghê-đê-ôn – tôi nghĩ 
mình đã chia sẻ với các bạn nhiều lần trước đây – bởi vì 
sự sợ hãi là nan đề xuyên suốt toàn bộ cuộc đời tôi. Đây 
là nơi Ghê-đê-ôn trốn tránh, ông giấu mình – các bạn 
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không đập lúa mạch trong nơi bàn ép, bàn ép dùng ép 
nho làm rượu vang – nhưng Ghê-đê-ôn đập lúa mạch 
nơi đó, vì ông sợ kẻ thù cướp lúa mạch của mình. Ông 
giấu mình, đập lúa mạch trong bàn ép bởi ông sợ hãi! 
Song ông đâu khác gì hơn những người còn lại, hãy 
nhớ họ đang làm gì trong câu 2: “Vì sợ người Ma-đi-
an, nên dân Y-sơ-ra-ên làm cho mình những nơi ẩn náu 
trong núi, trong các hầm và đồn”– vậy chúng ta nói, 
ông chỉ làm đúng với hiện trạng, như tình cảnh của bao 
người khác. Ghê-đê-ôn không khác hơn bất kỳ ai, 
nhưng đây là điều tôi muốn các bạn phải thấy: Các bạn 
có thể không khác hơn bất kỳ ai ở Hội Thánh, có lẽ 
không tệ hơn người ngồi bên cạnh các bạn trên băng 
ghế, song bất cứ khi nào các bạn có cuộc chạm trán 
thiên thượng với Chúa, Ngài sẽ tách các bạn ra, Chúa 
phân biệt các bạn. Chúng ta không nói về sự kiêu hãnh, 
hoặc điều gì đó giống như vậy, nó không làm cho các 
bạn tốt đẹp hơn bất kỳ ai khác, nhưng các bạn có thể 
không còn đi theo dòng chảy nữa, các bạn không còn 
chỉ làm điều người khác làm nữa. Đây là những gì đang 
xảy ra với Ghê-đê-ôn. 
 Ghê-đê-ôn có rất ít khả năng là ứng viên mà 
Thiên Sứ đến gặp, trước hết bởi ông co rúm lại vì sợ 
hãi, và thứ hai ông dường như bị cuốn theo với nghi 
ngờ. Nếu các bạn nghe giai điệu câu 13: “Ôi Chúa, nếu 
Ðức Giê-hô-va ở cùng chúng tôi, sao các điều nầy xảy 
đến cho chúng tôi? Các phép lạ kia ở đâu mà tổ phụ 
chúng tôi đã thuật lại rằng: Ðức Giê-hô-va há chẳng 
có đem chúng ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô sao? Vì bây giờ 
Ðức Giê-hô-va từ bỏ chúng tôi, và phó chúng tôi vào 
tay dân Ma-đi-an.” Bây giờ, xin đừng hiểu lầm tôi, 
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chúng ta nên, thật sự nên đặt câu hỏi. Chúng ta nên hỏi: 
“Tại sao chúng ta không nhìn thấy phép lạ tổ phụ chúng 
ta, hoặc các sứ đồ đã chứng kiến?” Chúng ta nên hỏi 
câu hỏi đó – song về cơ bản Ghê-đê-ôn hỏi những điều 
nầy từ lợi điểm về sự sợ hãi, và các bạn biết, sợ hãi là 
bông trái của sự vô tín, chẳng tin. Sự sợ hãi (fear) là từ 
viết tắt của False Evidence Appearing Real (chứng cớ 
giả xuất hiện thật) – nói cách khác, bất cứ lúc nào các 
bạn tin vào lời dối trá của ma quỷ, là các bạn trao 
quyền kẻ nói dối, và cho sự sợ hãi vào cuộc đời các 
bạn. Chúng ta nói về sự sợ hãi đầy tội lỗi, vô tín 
ngưỡng (ungodly). 

Ghê-đê-ôn có rất ít khả năng là ứng viên mà Thiên 
Sứ đến gặp, trước hết bởi ông co rúm lại vì sợ hãi, 
và thứ hai ông dường như bị cuốn theo với nghi 
ngờ... 

 Như vậy, những gì xảy ra với Ghê-đê-ôn là: 
Ông chú ý đến tình trạng cùng khổ thịnh hành thời đó, 
và nó đã trở thành hiện thực với ông, mọi sự diễn ra 
quanh ông trong dân Chúa, ở trên đất, và kẻ thù tiến lên 
phía trước thế nào. Sự tập trung của ông ở trên tình 
trạng hiện tại, đó là thực tế – còn các bạn tập trung vào 
việc gì? Tôi có thể đã nói với các bạn trước đây: Bất kỳ 
điều gì các bạn tập trung vào sẽ trở thành hiện thực. Để 
tôi cho các bạn ví dụ, có một đám đông nơi đây, tôi 
không biết bao nhiêu người – song các bạn biết, các 
bạn là đám đông, tôi nhìn ra ngoài và tôi có thể thấy các 
bạn là đám đông, nếu các bạn nhìn xung quanh, các bạn 
có thể thấy một đám đông – đúng không? Nhưng nếu 
tôi nói: “An, thật vui khi gặp An ở đó, hãy đặt tay lên 
An. Có An, mọi người quay lại nhìn An” – giờ đây tôi 
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tập trung trên An, và tôi khiến An trở nên sống động 
với tất cả các bạn. Khoảnh khắc chỉ có đám đông ở đây, 
khi tôi tập trung trên An, An trở nên sống động, thành 
ra tiêu điểm. Nó giống với sự sợ hãi của chúng ta: Nếu 
chúng ta tập trung vào tình trạng cùng khổ đang thịnh 
hành, dù chúng hiện thực đến mức độ nào, nếu tập 
trung vào, chúng ta sẽ hướng về phía chúng, chúng sẽ 
trở nên hiện thực mới của chúng ta, rồi chúng sẽ chế 
ngự chúng ta, áp đảo chúng ta, và đắc thắng chúng ta.  
 Điều Ghê-đê-ôn cần là đôi mắt đức tin mà Áp-
ra-ham có. Các bạn nhớ trong Rô-ma 4 nói về Áp-ra-
ham: “Người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ 
tin, và trở nên cha của nhiều dân tộc” (Rôm. 4:18). 
Đây là gã đàn ông độ 100 tuổi, Đức Chúa Trời nói với 
ông: “Ngươi sẽ có con” – con trai, ông sẽ phải có đức 
tin, phải không? Vợ ông cách đó không xa và tử cung 
bà đã chết – thế nhưng người trông cậy khi chẳng còn 
lẽ trông cậy, nói cách khác, trong hoàn cảnh vô vọng, 
Áp-ra-ham cứ tin, và hy vọng. Câu Kinh Thánh trước 
đó nói: “... y như lời chép rằng: Ta đã lập ngươi làm 
cha nhiều dân tộc,” ông là cha chúng ta trong cách nhìn 
của Đức Chúa Trời, “thật người là cha chúng ta trước 
mặt Ðức Chúa Trời, tức là Ðấng người đã tin, là Ðấng 
ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có 
rồi.” Đó là Đức Chúa Trời, Đấng gọi những sự không 
có như có rồi.  
 Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất, 
“ex-nihilo” là cụm từ tiếng La-tinh có nghĩa là “không 
có gì, hư không (out of nothing).” Chúa không sử dụng 
vật liệu để tạo ra mọi thứ, Ngài gọi chúng ra khỏi chốn 
hư không, tạo nên vật chất không có gì bằng Lời của 
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Ngài. Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta 
nghe, khi Lời của Ðấng Christ được rao giảng; như vậy, 
khi rao giảng Lời của đức tin, chúng ta phải có khả 
năng, trong Thánh Linh để mang những sự không có 
như có rồi. Thay vì tập trung vào tình trạng cùng khổ 
đang thịnh hành, thật sự nói về đời sống chúng ta, về 
môi trường lẽ thật của Chúa – đó là điều Áp-ra-ham đã 
làm mỗi lần ông nói từ ngữ “Áp-ra-ham.” Khi ai đó hỏi 
ông: “Tên anh là gì?” bởi họ biết ông tên “Áp-ram” 
nghĩa là  “cha cao quý” Đức Chúa Trời đã thay đổi nó 
thành “Áp-ra-ham”  nghĩa là  “cha của nhiều dân tộc”– 
và anh chàng nầy chưa có đứa con mà Chúa hứa ban 
cho. Các bạn có thể tưởng tượng nó thế nào không? 
Một lần nữa thật buồn cười, nếu không nói là rất độc 
ác, hãy nghĩ đến ông già 99 tuổi nầy đi xuống phố và ai 
đó hỏi: “Ông tên gì?” “cha của nhiều dân tộc,” “ông có 
bao nhiêu con?” “Vâng, um...” Các bạn có hiểu không? 
Ông làm gì mỗi lần nói chính tên đó của mình? Bởi đức 
tin ông cống bố lời hứa của Chúa, phải không? Việc nói 
ra là cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy. 

 Thật đáng khích lệ, ứng viên mà Đức Chúa Trời 
đến – lại là Ghê-đê-ôn, đầy sợ hãi và nghi ngờ. Thêm 
khích lệ cho các bạn hơn, Sách Cô-rinh-tô Thứ Nhất 
nói với chúng ta: “Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa 
anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn 
ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng 
nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Ðức Chúa Trời đã chọn 
những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những sự 
mạnh; Ðức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và 
khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho 
làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình 
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trước mặt Ðức Chúa Trời” (I Côr. 1:26-29). Nhiều anh 
chị em nghĩ, chúng ta có những việc khiến chúng ta mất 
tư cách để được Chúa sử dụng, song thật ra những việc 
chúng ta nghĩ là làm mất tư cách, lại thực sự khiến 
chúng ta đủ điều kiện. Nhiều điều chúng ta nghĩ là 
phẩm chất chuyên môn lại không phải như vậy. Đức 
Chúa Trời đang tìm kiếm người để biến chuyển đất 
nước cho Ngài, và Chúa lại đến với anh chàng nầy.  

 Tình trạng cùng khổ thịnh hành, can thiệp siêu 
nhiên, ứng viên ít khả năng, tôi muốn các bạn thấy thứ 
tư: Quan điểm thiên thượng. Các bạn biết câu Kinh 
Thánh: “Ðức Giê-hô-va phán: Ý tưởng Ta chẳng phải ý 
tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải 
đường lối Ta” (Ês. 55:8). Ý tưởng Chúa được công bố 
trong sách nầy, phải không? Ban đầu có Ngôi Lời, Lời 
viết ra của Chúa, Lời Hằng Sống Đức Chúa Trời, Chúa 
Jesus, rồi “rhema”2 là lời phán ra của Chúa. Tôi phải 
thành thật nói với các bạn, đôi khi quyển sách nầy và 
điều Chúa phán vào trong tấm lòng tôi chẳng tạo ra ý 
nghĩa gì cả. Có bạn nào can đảm đồng ý với tôi không? 
Song các bạn thấy, theo ý nghĩa chung Cơ Đốc nhân 
hầu như tức thì không ai đủ tư cách cho cuộc gặp gỡ 
với Chúa. Đức Chúa Trời nhìn mọi sự từ quan điểm của 
Ngài, bất kể hiện thực chúng ta, sẽ được thay thế bởi 
hiện thực của Chúa, và hiện thực Ngài là đúng. Điều 
nầy không có gì là phức tạp. 

                                                 
 2Rhema, tiếng Hy Lạp ῥῆμα có nghĩa đen “lời nói ra” 
hoặc  “điều được nói.” Trong triết học, cả Platon và Aristote đều 
dùng rhema để chỉ mệnh đề hay câu nói. Ở Cơ Đốc giáo, rhema 
được dùng để ám chỉ những câu nói của Chúa Cứu Thế Jesus. ND.  
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Theo ý nghĩa chung Cơ Đốc nhân hầu như ngay tức 
thì không ai đủ tư cách cho cuộc gặp gỡ với Chúa... 

 Câu 12, Thiên Sứ Chúa hiện đến cùng Ghê-đê-
ôn mà rằng: “Hỡi người dõng sĩ! Ðức Giê-hô-va ở 
cùng người.” Nầy là hình ảnh trái ngược hoàn toàn với 
mọi điều Ghê-đê-ôn có ở thuật ngữ loài người. Thế 
nhưng đây là hiện thực của Đức Chúa Trời. Các bạn có 
thấy những gì tôi nói về ý nghĩa chung không? Tôi nghĩ 
mình chia sẻ với các bạn nơi đây ở loạt bài “Sự Chữa 
Lành Sâu Xa Hơn (Deeper Healing)” năm rồi, về việc 
tìm được nhân dạng thật tác phẩm nghệ thuật vĩ đại 
“Tượng David” của Michelangelo mà các bạn có thể 
chiêm ngưỡng tại Rô-ma ngày nay. Làm sao mà người 
nghệ sĩ nhìn vào khối đá cẩm thạch bị thời tiết làm cho 
hao mòn không ai muốn hoặc biết để làm gì, lại nhìn 
thấy bức tượng cao 17 bộ (khoảng hơn 5 mét) David 
vẫn là kỳ quan của thế giới ngày nay.  

 Tôi cũng nói Charles Seymour viết một quyển 
sách về David của Michelangelo có tựa đề “Tìm Kiếm 
Nhân Dạng.” Thật là sâu sắc, bởi vì các bạn và tôi chỉ 
là khối đá cẩm thạch lớn. Có lẽ người ta không thấy vẻ 
đẹp, không thấy tiềm năng trong chúng ta, mà chỉ thấy 
chúng ta bị sử dụng và hao mòn, hoặc có vẻ vô dụng– 
nhưng khi Đức Chúa Trời nhìn vào chúng ta, Ngài thấy 
gì? Tôi muốn hỏi các bạn: Khi nhìn vào mình, các bạn 
thấy gì? Các bạn thấy chính mình như thế nào? Nhiều 
người ở xã hội chúng ta có sự khủng hoảng nhân dạng, 
nhiều người trẻ tuổi nói riêng. Họ lớn lên mà không 
biết mình là ai, hoặc có ý nghĩa như thế nào. Có rất 
nhiều sự nhầm lẫn về nhân dạng.  
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 Dĩ nhiên, nguồn gốc của sự nhầm lẫn về nhân 
dạng đến từ kẻ trộm nhân dạng đầu tiên. Kẻ trộm nhân 
dạng đầu tiên là ở trong Vườn Ê-đen. Kinh Thánh Sáng 
Thế Ký đoạn 1 nói Đức Chúa Trời dựng nên loài người 
giống như hình Ðức Chúa Trời; Ngài dựng nên người 
nam cùng người nữ. Song kẻ thù địch đến và nói: “Há 
Ðức Chúa Trời thật sự nói điều nầy, điều đó và điều kia 
sao?” – bóp méo, xuyên tạc, làm sai lệch hình ảnh con 
người và sự phản chiếu của Chúa. Đó luôn là cách làm 
chúng ta khủng hoảng nhân dạng, khiến chúng ta xa 
lánh Đấng ban cho chúng ta nhân dạng ban đầu. Đó là 
tại sao xã hội có khủng hoảng nhân dạng hàng loạt, 
nhưng cũng có thể là lý do các bạn có vấn đề với cách 
các bạn nhìn thấy chính mình tối nay, bức tranh nội tại 
của chính các bạn – đó là gì? Hình ảnh bên trong đó chi 
phối mọi lãnh vực đời sống các bạn, tư tưởng, cảm xúc, 
hoạt động, thói quen, quan hệ, thành công, nghề nghiệp 
của các bạn. Các bạn có biết không, hầu hết Cơ Đốc 
nhân tiếp tục sống sót trong bức tranh tan vỡ của chính 
họ lâu dài sau khi nhân dạng họ được thay đổi trong 
Chúa Jesus? Chúa nói, “Các ngươi ở trong Đấng 
Christ,” Chúa phán, “Các ngươi ngồi ở các nơi trên trời 
trong Chúa Jesus Christ,” Chúa cho biết, “Các ngươi có 
tâm tình của Đấng Christ,” Chúa bảo, “Các ngươi hóa 
nên cũng một ảnh tượng Đấng Christ, từ vinh hiển qua 
vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh”– thế nhưng 
các bạn vẫn đang sống sót trong hình ảnh tan vỡ chính 
mình, ngay cả trước khi các bạn đến để biết Chúa Jesus. 
 Tối nay, tôi muốn thách thức các bạn hỏi Đức 
Chúa Trời, làm sao Chúa gặp các bạn, và lắng nghe 
Ngài. Hãy xem câu 12, đây là cách Đức Chúa Trời gặp 
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Ghê-đê-ôn: “Hỡi người dõng sĩ! Ðức Giê-hô-va ở cùng 
người.” Câu 14: “Ðức Giê-hô-va xây lại cùng người 
mà phán rằng: Hãy dùng sức của ngươi vẫn có mà đi 
giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay dân Ma-đi-an. Ta há 
chẳng sai ngươi đi sao?” Những gì có thể của Ghê-đê-
ôn? Đây có lẽ là sự truyền đạt quyền năng, rằng Chúa 
truyền sức mạnh mà Ghê-đê-ôn cần – song các bạn thấy 
Chúa đang làm gì? Ngài nhìn Ghê-đê-ôn, Chúa tuyên 
bố điều Ngài sẽ tạo cho ông. Đây là lúc “ngươi là... 
nhưng ngươi sẽ là...” đúng suốt toàn bộ Kinh Thánh. 
Trong Giăng đoạn 1 Chúa Jesus nói với Si-môn: 
“Ngươi là Si-môn, con của Giô-na; ngươi sẽ được gọi 
là Sê-pha, (nghĩa là Phi-e-rơ),” “ngươi là... nhưng 
ngươi sẽ là...”– đá! Các bạn đã thấy điều nầy với Gia-
cốp. Tên ông có nghĩa gì? “Gia-cốp” “tên xảo trá” “kẻ 
tiếm đoạt” “gã trộm cắp” “người nắm gót”– và trong 
lúc vật lộn ở rạch Gia-bốc, Đức Chúa Trời nói: “Ngươi 
là Gia-cốp, nhưng ngươi sẽ được gọi là Y-sơ-ra-ên, một 
Hoàng Tử với Chúa.” Người đắc thắng trở nên đắc 
thắng bởi Chúa, và ở đây Ghê-đê-ôn vượt qua sự sợ 
hãi, sợ kẻ thù, nhưng cuối cùng ông trở thành người 
chiến thắng kẻ thù – bởi nhân dạng của ông được tìm 
thấy trong Chúa. 
 Hãy xem câu 15: “Người thưa rằng,” đó là Ghê-
đê-ôn nói với Thiên Sứ của Chúa, cũng chính là Đức 
Chúa Trời: “Than ôi! hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải cứu 
Y-sơ-ra-ên? Kìa, trong chi phái Ma-na-se, họ tôi vốn 
nghèo hơn hết; còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha 
tôi.” Giờ tôi muốn hỏi các bạn, có phải đây là sự khiêm 
nhường? Hoặc phải chăng là tự ti phức tạp (inferiority 
complex)? Tôi được nghe giảng đó là sự khiêm 
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nhường, và đây là lý do tại sao Đức Chúa Trời đến với 
Ghê-đê-ôn? – không phải, đây là sự tự ti phức tạp. Xin 
hãy nghe, có nhiều sự khiêm nhường giả dối trong vòng 
Cơ Đốc nhân, và chúng ta là chuyên gia về điều đó tại 
Ulster nầy. “Khốn nạn cho con! Tại sao Ngài lại đến 
với con, hỡi Chúa?” (Điều gì đã giữ Ngài!). Nhưng 
chúng ta cũng có nhận thức thuộc linh nầy khi đắm 
mình trong bụi bẩn, lúc tranh cãi với môi miệng ở nơi 
huyệt mộ – tôi không nói chẳng có nơi cho khiêm 
nhường và tan vỡ, song chúng ta phải hiểu sự khiêm 
nhường thật sự trong Thánh Kinh là thế nào.  
 Xin hãy nghe Rô-ma đoạn 12 câu 3: “Vậy, nhờ 
ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em 
chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm 
thường, y theo lượng đức tin mà Ðức Chúa Trời đã phú 
cho từng người.” Các bạn biết đó có nghĩa gì không? 
Các bạn chớ nghĩ mình cao quá lẽ, nhưng cũng không 
nghĩ bản thân các bạn ít cao hơn – đó cũng là tội lỗi. 
Hãy nghe Ga-la-ti 6:3-5 trong bản NIV: “Vì, nếu có ai, 
dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi 
ấy là mình dối lấy mình.” Chúng ta có: “Các bạn nghĩ 
mình là ai? Anh ta nghĩ mình là người nào đó!”– chúng 
ta nhận được rất tốt nơi đây, phải không? “Mỗi người 
phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại 
mình thôi, chớ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy 
riêng phần nấy.” Ồ? Tôi sẽ để việc đó với các bạn, 
nhưng cho phép tôi nói: Sự khiêm nhường không phải 
là nghĩ ít hơn về chính mình, mà thật sự là nghĩ xem 
Đức Chúa Trời nghĩ gì về các bạn – xin hãy nhận lấy 
điều đó: Sự khiêm nhường không phải là nghĩ ít hơn về 
chính mình, mà chỉ nghĩ đến những gì Đức Chúa 



Các Cuộc Chạm Trán Thiên Thượng 84 

Trời nói, cảm thấy, và nghĩ về các bạn – đó là sự 
khiêm nhường thật sự.  

Sự khiêm nhường không phải là nghĩ ít hơn về chính 
mình, mà chỉ nghĩ đến những gì Đức Chúa Trời nói, 
cảm thấy, và nghĩ về các bạn – đó là sự khiêm 
nhường thật sự. 

 Cuộc chạm trán thiên thượng mà Ghê-đê-ôn có, 
ban cho ông sự thay đổi quan điểm, mở đường cho ông 
thực hiện những kỳ công tuyệt vời cho Đức Chúa Trời. 
Các bạn đã nghe lời tuyên bố đó ở Đa-ni-ên phải 
không? “...Nhưng dân sự biết Ðức Chúa Trời mình sẽ 
mạnh mẽ mà làm” (Đa. 11:32) – song tôi muốn thêm 
vào, họ biết chính mình họ trong Đức Chúa Trời sẽ 
mạnh mẽ mà làm. Ngay cả trước khi thi hành chức vụ, 
Đức Chúa Jesus Christ chúng ta cũng có cuộc chạm 
trán thiên thượng. Tôi biết Ngài là Con Đức Chúa Trời, 
nhưng là kẻ khiêm nhường trước Cha Trên Trời, Ngài 
phải chịu xức dầu bởi quyền năng Đức Chúa Trời – 
điều đó xảy ra nơi Chúa chịp phép Báp-têm, khi Chim 
Bồ Câu đáp xuống, nhưng các bạn có nhớ điều gì khác 
xảy ra nơi đó không? Các từng trời mở ra, tức thì trên 
trời có tiếng phán: “Nầy là Con yêu dấu của Ta, đẹp 
lòng Ta mọi đường”– nhân dạng! Các bạn nhận được 
điều nầy không? Đức Chúa Trời xác nhận Ngài là Cha, 
Đức Chúa Trời xác nhận Chúa Jesus là Con Ngài. Giờ 
đây trong Giăng 13, xin hãy nghe: “Ðức Chúa Jêsus 
biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và 
mình đã từ Ðức Chúa Trời đến, cùng sẽ về với Ðức 
Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn 
vấn ngang lưng mình” (Gi. 13:3-4), đó là việc rửa chân 
để từ lúc nầy Chúa Jesus, tự bỏ Chính Ngài xuống, và 
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rửa chân cho môn đồ – tại sao? Bởi Chúa biết Ngài là 
ai, Chúa biết Ngài đến từ đâu, và Chúa biết nơi Ngài sẽ 
về; Chúa an toàn trong nhân dạng Ngài. Không phải là 
sự khiêm nhường giả dối. 
 Các bạn có quan điểm thiên thượng về việc các 
bạn thật sự là ai không? Đối với một số các bạn, đó là 
thời điểm để vứt bỏ đi thói khiêm nhường giả dối ăn 
nói quanh co nầy, cùng với thứ than van, rên rĩ về cách 
Chúa không chú ý, bỏ qua các bạn, và tất cả sự vô 
nghĩa; để nhận ra các bạn là ai trong Chúa Jesus. Hãy 
bắt đầu thử đôi tai các bạn với thiên đàng, và hãy lắng 
nghe những gì Cha Trên Tời phán về các bạn, những gì 
Chúa nghĩ về các bạn, những gì Chúa cảm thấy về các 
bạn. 
 Tôi muốn các bạn thấy, thứ năm, dấu hiệu 
được thỉnh cầu. Giờ thì Ghê-đê-ôn có một lời từ Thiên 
Sứ, song ông tìm kiếm dấu hiệu – và đó không chỉ là 
thiên sứ bình thường, mà Thiên Sứ của Chúa. Tôi sẽ 
không đi sâu, nhưng có lẽ đây là tiền hóa thân Chính 
Chúa Jesus, Ngôi Hai trong Ba Ngôi, Thiên Sứ Đức 
Giê-hô-va– là Chính Đức Chúa Trời, và Ngài là Đức 
Chúa Trời suốt đoạn văn nầy. Thế nhưng ngay cả Ghê-
đê-ôn có điều nầy, và ông có một lời từ Đức Chúa Trời, 
ông vẫn đang đấu tranh với sự sợ hãi và vô tín. Hãy 
xem câu 17, ông thưa với Chúa: “Nếu tôi được ơn 
trước mặt Chúa, xin ban cho tôi một dấu rằng chính 
Chúa phán cùng tôi.” “Nếu tôi được ơn”– nếu! – “Xin 
phô ra điều gì đó, rằng là Chúa mà tôi thưa chuyện.” Há 
chẳng thú vị sao? Điều gì xảy ra ở trong đầu Ghê-đê-
ôn? Ông tự nhủ: “Đây có phải Đức Chúa Trời? Ngài 
tuyên bố là Đức Chúa Trời nói chuyện với ta, vậy có 



Các Cuộc Chạm Trán Thiên Thượng 86 

phải là Đức Chúa Trời? Thật không giống Ngài, trông 
như người bình thường, không biết nhiều về ta, Ngài có 
điều nầy sai, trật hồng tâm, vì gọi ta: Hỡi người dõng 
sĩ!” Hãy tưởng tượng nếu ai đó đưa ra lời tiên tri như 
vậy trong buổi nhóm, tất cả các bạn sẽ nói: “Nầy cậu 
bé, anh ta đã vỡ tan và cháy rụi, anh ta là kẻ nhát gan 
nhất ở toàn bộ nơi nầy.” Các bạn hiểu không? “Đây có 
phải là Đức Chúa Trời?” 
 Không phải luôn rõ ràng khi Đức Chúa Trời đến 
với chúng ta, các bạn biết điều đó, phải không? Tôi đã 
xong việc nầy tối nay, nhưng các bạn có nhớ các sứ đồ 
ở bên ngoài trong cơn bão tố, và Chúa Jesus đi bộ trên 
mặt nước, họ nghĩ Ngài là ma. Các bạn biết Ghê-đê-ôn 
nói gì không? “... xin ban cho tôi một dấu rằng chính 
Chúa phán cùng tôi.” Câu 18: “Xin chớ dan khỏi đây 
cho đến khi tôi trở lại cùng Ngài, đem của lễ tôi, để 
trước mặt Ngài.” Các bạn thấy điều Ghê-đê-ôn làm, 
thật là buồn cười? Ông nói với Thiên Sứ Đức Giê-hô-
va: “Giờ, xin Ngài ở lại đây, được lắm, chỉ cần Ngài ở 
lại, tôi sẽ lấy vật gì đó để thử xem Ngài có phải Đức 
Chúa Trời hay không”– đó là những gì xảy ra nơi đây. 
Nếu các bạn là Đức Chúa Trời (tôi chỉ hài hước một 
chút), các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ nói: “Ai kế tiếp 
trong hàng? Còn ai khác không? Cậu bé nầy vô dụng!” 
Nhưng Chúa nói gì? Hãy xem cuối câu 18: “Ngài đáp: 
Ta sẽ ở đây cho đến khi ngươi trở lại.” Há Chúa không 
tốt sao? Ngài thật tuyệt vời! Chúa chiếu cố đến sự yếu 
đuối của chúng ta, đó là một trong những điều tôi nghĩ 
đến khi khảo sát về Ghê-đê-ôn – Thi Thiên 103:14 cho 
biết: “Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì, Ngài 
nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất.” Chúa chiếu cố 
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đến sự yếu đuối của Ghê-đê-ôn. Các bạn xem câu 36, dĩ 
nhiên chúng ta sẽ không đọc câu nầy, nhưng Ghê-đê-ôn 
lập lại lời cầu xin các dấu hiệu, và ông xin để lốt chiên 
trong sân đạp lúa, rồi cầu sương chỉ đóng trên lốt chiên 
còn đất thì khô ráo; sau đó ông cầu cho lốt chiên phải 
khô, còn sương lại đóng khắp trên đất, và tất cả phần 
còn lại – và ông vẫn cầu xin dấu hiệu. Tôi biết một số 
các bạn suy nghĩ gì, tôi đang đọc tâm trí các bạn: “Phải 
chăng được quyền để lốt chiên trong sân đạp lúa?” 
 Các bạn biết đó là câu hỏi được mọi người nêu 
lên, và đó là cuộc tranh luận về việc: “Phải chăng được 
quyền để lốt chiên trong sân đạp lúa?” Vâng, tôi biết 
Ghê-đê-ôn lẽ ra phải tin Đức Chúa Trời, bởi ông đã có 
Lời Chúa, Ngài cho ông biết điều sẽ xảy ra vào thời 
điểm nầy – nhưng đôi khi Đức Chúa Trời, Đấng biết 
chúng ta, Ngài biết chúng ta cần dấu hiệu. Vậy, tôi có 
câu trả lời cho các bạn – nó chưa thật sự là câu trả lời. 
Ghê-đê-ôn nên tin vào Lời Chúa, vâng, song đôi khi 
Đức Chúa Trời trên trời ân điển, đầy thương xót, Đấng 
biết chúng ta yếu đuối, biết chúng ta cần một dấu hiệu. 
Điều đó đủ tốt đối với tôi. Ai đó sẽ nói: “Ôi, Ma-thi-ơ 
16:4, Chúa Jesus nói: Dòng dõi hung ác gian dâm nầy 
xin một dấu lạ”– chúng ta không nên tìm dấu lạ. Lý do 
duy nhất tại sao Chúa Jesus nói như vậy là bởi vì Ngài 
đã làm nhiều dấu kỳ phép lạ, mà người Pha-ri-si vẫn 
mù quáng chẳng tin, giờ đây lại xin dấu đặc biệt, dấu 
ngoạn mục từ trời. Họ thử thách Chúa Jesus với tấm 
lòng vô tín của họ, nhưng đó không phải là những gì 
Ghê-đê-ôn đang làm nơi đây. Ông đang chứng tỏ với 
Đức Chúa Trời từ đức tin yếu đuối mình, có sự khác 
biệt. 
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 Như ở Mác đoạn 9, các bạn nhớ người đàn ông 
có đứa con bị quỷ ám. Ông đến với Chúa Jesus và nói: 
“...nếu Thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi 
và giúp cho. Đức Chúa Jesus đáp rằng: Sao ngươi nói 
nếu Thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được 
cả” (Mác 9:22-23). Ông ta đáp lại ra sao? “Tức thì cha 
đứa trẻ la lên rằng: Tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự 
không tin của tôi.” “Tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự 
không tin của tôi.” Đó là gì? Vâng, đó là điểm thuận lợi 
của đức tin yếu đuối mà ông muốn chứng tỏ với Đức 
Chúa Trời – đó là khác biệt với việc thử thách Chúa từ 
nơi của lòng vô tín cứng cỏi chai lì. Chúa có thể ban 
dấu hiệu khi các bạn tìm kiếm, khao khát Ngài. Ghê-đê-
ôn nhận dấu hiệu ở câu 21 và 22, hãy xem: “Bấy giờ, 
thiên sứ của Ðức Giê-hô-va giơ đầu gậy Ngài đang 
cầm nơi tay mình ra, đụng đến thịt và bánh nhỏ không 
men. Lửa từ hòn đá bốc lên, thiêu hóa thịt và bánh nhỏ 
không men; đoạn, thiên sứ của Ðức Giê-hô-va biến đi 
khỏi mắt người.” Điều nầy thật hài hước. “Ghê-đê-ôn 
thấy rằng ấy là thiên sứ của Ðức Giê-hô-va,” xin tràng 
pháo tay cho Ghê-đê-ôn. Tốt lắm, Ghê-đê-ôn! Ngươi sẽ 
có ngay. 

Đối với một số các bạn, đó là thời điểm để vứt bỏ đi 
thói khiêm nhường giả dối ăn nói quanh co nầy, 
cùng với thứ than van, rên rĩ về cách Chúa không 
chú ý, bỏ qua các bạn... 

 Phản ứng của Ghê-đê-ôn như thế nào? Đức tin 
mạnh mẽ, phi thường chăng? Giờ thì tôi biết đó là ai, 
đó là Đức Chúa Trời. Hãy nhìn xem, Ngài vừa lên trời 
trên ngọn lửa, tôi vừa chứng kiến sự hiện thân nầy – 
bởi vì thấy những gì vừa xảy ra, tôi đã có trải nghiệm 
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với Chúa. Có phải đó là phản ứng Ghê-đê-ôn? Hãy xem 
câu 22 và 23, ông nói ở cuối câu 22: “Ôi, Chúa Giê-hô-
va! khốn nạn cho tôi, vì tôi thấy đối diện thiên sứ của 
Ðức Giê-hô-va!”– tôi sẽ chết, ông nói, bởi họ tin rằng 
bất kỳ ai nhìn thấy Đức Chúa Trời sẽ chết. Đó là lý do 
Chúa phán với Ghê-đê-ôn ở câu 23: “Khá yên lòng, 
chớ sợ chi, ngươi sẽ không chết đâu.” Nhân tiện, tôi chỉ 
muốn nói rằng ngay từ lúc đầu khi đọc, tôi cảm thấy đó 
là lời dành cho ai đó: “Khá yên lòng, chớ sợ chi, ngươi 
sẽ không chết đâu.” 
 Rồi trong câu 23 và đây là điểm cuối cùng của 
tôi, tôi hầu như hoàn thành: Có sự truyền đạt nguồn 
cung cấp. Đó là những gì ở lời nầy: Khá yên lòng, chớ 
sợ chi, ngươi sẽ không chết đâu. Có sự truyền đạt 
nguồn cung cấp, Đức Chúa Trời ban cho Ghê-đê-ôn 
chính điều mà ông còn thiếu. Điều mà ông nghĩ làm 
mất tư cách trở thành công cụ của Chúa để đánh bại kẻ 
thù, đó là sự sợ hãi và thiếu đức tin, lòng vô tín và mối 
nghi ngờ của ông; nhưng Chúa đã ban cho ông chính 
điều ông không có. Đây là những gì chung với các cuộc 
chạm trán thiên thượng, tôi cảm thấy Ghê-đê-ôn đến để 
biết Đức Chúa Trời ở ngay nơi mà Ngài đáp ứng nhu 
cầu của ông. Nhiều người nói các bạn nên thờ phượng 
Đức Chúa Trời chỉ vì Ngài là Đấng nào, chứ không 
phải bởi những gì Chúa ban cho các bạn; và tôi hiểu 
điều đó có yếu tố lẽ thật mà tôi đồng ý. Nhưng tôi tìm 
thấy ở Thánh Kinh rằng chúng ta đều biết Đức Chúa 
Trời bởi vì Ngài tạo dựng chúng ta là những sinh linh 
hữu hạn, khi Chúa đến cung cấp giữa nhu cầu chúng ta 
và bày tỏ Chính Ngài là Cứu Chúa chúng ta. Các bạn 
nhớ Môi-se nơi bụi gai cháy không? “Ta Là”– Đức 
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Chúa Trời bày tỏ Chính Mình Ngài với ông, “Ta Là”– 
“Ta Là” là câu chưa hoàn thành, thậm chí không có ý 
nghĩa. Vậy thì Chúa nói đến điều gì? Ngài đang nói “Ta 
Là bất cứ những gì các ngươi cần,” rồi Áp-ra-ham 
khám phá ra Ngài, “Ta Là Di-rê”–    Đức Giê-hô-va Di-
rê, Đức Chúa Trời, Đấng Sắm Sẵn (Cung Cấp), Ngài 
cung cấp chiên đực sừng mắc trong bụi cây làm con 
sinh tế cho Áp-ra-ham.  
 Ghê-đê-ôn khám phá trong sợ hãi và nghi ngờ 
của ông, “Ta Là Giê-hô-va Bình An”– Đức Giê-hô-va 
Sa-lam – các bạn có thấy không? Các bạn cần gì tối 
nay? Các bạn cần gì để tin Đức Chúa Trời muốn mọi 
người làm trên đất? Có lẽ các bạn tự tha thứ cho mình 
vì các bạn không cần gì hết – đó là phẩm chất của các 
bạn, nếu các bạn không có gì cần, vì Đức Chúa Trời 
đến và ban cho những gì các bạn cần để chẳng ai có thể 
khoe mình trong mắt Ngài. Đó là lý do tại sao Chúa 
chọn những kẻ bị cháy xém, bị tan vỡ, bị hủy hoại để 
làm theo mệnh lệnh của Ngài. 
 Nhưng tôi phải nói với các bạn: Người ta có thể 
muốn gặp gỡ Đức Chúa Trời, nhưng sự truyền đạt 
những gì Ghê-đê-ôn thiếu là ban cho để ông sử dụng. 
Nhiều người muốn những kích động thuộc linh, cảm 
giác mạnh và các trải nghiệm, nhưng lại muốn sử dụng 
trong thèm khát riêng họ theo cách gợi cảm, để có cảm 
giác phấn chấn, thú vị. Tôi cũng thích có cảm giác phấn 
chấn, thú vị đó hơn bất kỳ ai khác, hoàn toàn thẳng 
thắn, tôi không nghĩ có điều gì sai cả – nhưng vấn đề là 
khi chúng ta không nhận ra rằng sự truyền đạt có nghĩa 
để được sử dụng. Đó là lý do tại sao Đức Thánh Linh 
tuôn đổ ra vào Lễ Ngũ Tuần trong Công Vụ 1 câu 8: 
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“Nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì 
các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta 
tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, 
cho đến cùng trái đất.” Ðức Thánh Linh được ban cho 
không phải để họ đi vòng quanh say xỉn trong một 
mình Thánh Linh, mà để họ có thể ra ngoài, giảng Tin 
Lành cho bốn phương thế giới. 
 Sự sợ hãi phải bị khuất phục qua lòng vâng 
phục liên tục ở cuộc đời của Ghê-đê-ôn, đó là lý do 
Chúa ban cho ông mạng lệnh trong câu 25: “Trong 
cũng một đêm ấy, Ðức Giê-hô-va phán cùng Ghê-đê-ôn 
rằng: Hãy bắt con bò đực tơ của cha ngươi, và một con 
bò đực thứ nhì bảy tuổi, rồi phá dỡ bàn thờ thần Ba-
anh tại nhà cha ngươi, và đánh hạ hình tượng A-sê-ra 
ở trên đó.” Chúa thật hài hước, phải không? “Trong 
cũng một đêm ấy”– như chúng ta nói: “Hãy cho anh 
bạn một hoặc hai ngày để ổn định, sau đó Chúa thật sự 
làm công việc chữa lành, Ngài sẽ chữa anh bạn khỏi sự 
sợ hãi,” rồi Đức Chúa Trời đến và bảo: “Được, giờ hãy 
tiếp tục, tối nay ta muốn ngươi phải đi phá dỡ hình 
tượng tại sân sau của cha ngươi”– cha ngươi có thể là 
thầy tế lễ của Ba-anh. 

Sự sợ hãi phải bị khuất phục qua lòng vâng phục 
liên tục ở cuộc đời của Ghê-đê-ôn, đó là lý do Chúa 
ban cho ông mạng lệnh... 

 Các bạn biết, Đức Chúa Trời có thể giải thoát 
mọi người khỏi sự sợ hãi, tôi đã chứng kiến nhiều lần – 
nhưng tôi cũng biết điều nầy: Chúa mong các bạn phải 
đối mặt với sự sợ hãi của mình. Đó là những gì Ngài 
yêu cầu Ghê-đê-ôn phải làm ngay trong đêm ấy, và các 
bạn biết, Ghê-đê-ôn sợ hãi đến độ ông thực hiện ngay 
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giữa đêm – điều đó là đúng. Đức Chúa Trời đang dẫn 
dắt ông từng bước một, và Ngài sẽ biến ông thành một 
trong những chiến binh vĩ đại nhất mà Y-sơ-ra-ên từng 
biết; nhưng hà chẳng tuyệt vời sao khi biết Chúa dùng 
người không hoàn hảo? Đó là các bạn, trong trường 
hợp các bạn không biết. Hãy xem những gì Đức Chúa 
Trời có thể làm với người không hoàn hảo, xin xem câu 
34: “Thần của Ðức Giê-hô-va cảm hóa Ghê-đê-ôn; 
người thổi kèn, các người A-bi-ê-xê-rít bèn hiệp lại 
đặng theo người.” Các bạn có thấy cụm từ “Thần của 
Ðức Giê-hô-va cảm hóa Ghê-đê-ôn” không? Cụm từ 
nầy có thể được dịch rất hay là: “Thần của Ðức Giê-hô-
va mặc lấy Chính Mình Ngài với Ghê-đê-ôn.” Người ta 
tự mặc lấy áo giáp khi họ tham gia trận chiến, chứ 
không phải với món bánh kem sữa trứng – nhưng Đức 
Chúa Trời mặc lấy Chính Ngài với Ghê-đê-ôn. Cũng có 
thể như một số người diễn tả: “Thần của Đức Chúa 
Trời sử dụng Ghê-đê-ôn như chiếc găng tay.” Thật 
tuyệt vời! 
 Chúng ta hãy cầu nguyện. Có tình trạng cùng 
khổ thịnh hành trong vòng dân Chúa và đất nước, rồi sự 
can thiệp siêu nhiên đến với một ứng viên không đủ tư 
cách, người tự thay đổi quan điểm mình sang quan 
điểm thiên thượng, Chúa ban các dấu hiệu ông cần, 
truyền cho nguồn cung cấp ông thiếu, và Ngài sở hữu 
cùng thay đổi lịch sử cuộc đời người đàn ông đó. Đức 
Chúa Trời muốn làm điều gì đó với các bạn, các bạn 
biết không? Ngài muốn làm điều gì đó lớn lao cho các 
bạn, kế hoạch Chúa luôn lớn lao cho dân sự Ngài. Các 
bạn không có sự khiêm nhường giả dối trên môi miệng 
nầy: “Ôi! Khốn nạn cho tôi, Đức Chúa Trời có thể sử 
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dụng tôi như thế nào đây?”– hãy câm miệng lại, và bắt 
đầu tin vào những gì Chúa phán. Đừng nghe theo ma 
quỷ nữa, các bạn không nghe Lời Chúa. Hãy lắng nghe 
Thánh Linh Đức Chúa Trời, những gì Ngài nói: Thì giờ 
ngắn ngủi, chúng ta không có thời gian cho tất cả các 
sự vô nghĩa. Đức Chúa Trời có rất nhiều điều muốn chỉ 
ra, có rất nhiều sự Ngài muốn bày tỏ Chính Mình Ngài 
cho các bạn – bản tánh Chúa, Ngài có cuộc phiêu lưu, 
có sự phấn khích, có tàu lượn siêu tốc dành cho các bạn 
– các bạn đang ngồi nơi góc xó bị coi khinh đầy sợ hãi 
và nghi ngờ. Tại sao các bạn không cầu xin một dấu 
hiệu? Đừng nói với bất kỳ ai hết, tôi bảo vậy. Hãy cầu 
xin Chúa một dấu hiệu. Đừng nói với Ngài điều gì ngay 
lúc nầy và chớ tìm kiếm những gì lớn lao – Chúa có thể 
làm những sự vĩ đại, nhưng Ngài thường đến trong các 
điều rất nhỏ, bình thường. Hãy đoán xem những gì sẽ 
xảy ra, và đây là điều xảy ra: Nếu các bạn tiếp tục chú 
vào các điều bình thường, các bạn có biết những gì sẽ 
xảy ra vào một trong các ngày nầy không? Chúa sẽ lấy 
một trong các điều bình thường, và chỉ ra cho các bạn 
biết đó không phải là bình thường. Chúa sẽ đến với các 
bạn, Ngài sẽ bày tỏ Chính Ngài cho các bạn, và các bạn 
sẽ không bao giờ còn như xưa nữa. 
 Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa về những gì có thể 
xảy ra trong chốc lát với Ngài. Con cầu nguyện một số 
người giờ đây sẽ có khoảnh khắc với Chúa. Lạy Chúa, 
con sẽ thực sự yêu thương vài người, thêm nhiều hơn 
nữa. Xin giúp chúng con biết định vị cho mình, xin cho 
chúng con đôi mắt biết thấy, đừng để chúng con đi theo 
đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm 
thần chúng con. Lạy Chúa, con cầu nguyện Chúa khiến 
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họ thấy chính mình họ như Ngài thấy họ, Chúa sẽ bắt 
đầu giải thoát dân sự nơi đây khỏi sự sợ hãi, khỏi lòng 
vô tín, khỏi tánh khiêm nhường giả dối, khỏi thói kiêu 
ngạo đảo lộn. Lạy Chúa, con cầu nguyện rằng giờ đây 
Thánh Linh Ngài truyền đạt bất kỳ điều gì mà dân sự 
nơi đây thiếu, xin ban cho họ ân tứ đức tin. Con cầu xin 
Đức Thánh Linh hãy đến và mặc lấy Chính Ngài với 
chúng con, dùng chúng con như đôi găng tay làm theo 
ý muốn Ngài, cho sự vinh hiển của Ngài. Chúng con 
cầu nguyện trong Danh Chúa Jesus. A-men. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Phần 4 

Ê-sai Tại Ngôi Cao Sang Chúa 

David Legge 

 

 Chúng ta hãy cùng giở Thánh Kinh ở Ê-sai đoạn 
6 để đọc tối nay. Nếu các bạn chưa có mặt với chúng 
tôi trước đây, chúng tôi giới thiệu loạt bài tựa đề “Các 
Cuộc Chạm Trán Thiên Thượng Với Đức Chúa Trời”– 
những gì có thể xảy ra trong khoảnh khắc với Đức 
Chúa Trời – và chúng ta nhìn vào nhiều nhân vật ở 
Kinh Thánh. Nếu các bạn mở Ê-sai đoạn 6 mà chúng ta 
xem xét tối nay: “Ê-sai Tại Ngôi Cao Sang Chúa 
(Isaiah In The Throne Room),” nhưng trước khi đọc, 
chúng ta sẽ cầu nguyện để cầu xin Chúa ban phước cho 
chúng ta tối nay. Chúng ta cảm nhận được sự hiện diện 
Chúa với chúng ta, nhưng chúng ta muốn thật sự kéo 
Ngài đến chúng ta bởi đức tin cách rõ ràng hơn. Chúng 
ta hãy cầu nguyện. 

 Lạy Chúa, chúng con đến với Chúa, và thờ 
phượng Ngài.  Chúng con đã đọc thể nào Chúa được 
tung hô Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Ðức Giê-
hô-va Vạn Quân. Chúng con hát tôn vinh sự thánh khiết 
Ngài, Chúa ơi, Ngài là Đấng Thánh, và không có Đức 
Chúa Trời nào khác ngoài Ngài. Lạy Chúa, chúng con 
thờ phượng Đức Chúa Jesus, Đấng Trung Bảo giữa 
Đức Chúa Trời và loài người. Lạy Chúa Jesus, chúng 
con công bố Ngài là Chúa, rằng Ngài là Con Đường, Lẽ 
Thật, và Sự Sống, chẳng bởi Chúa không ai được đến 
cùng Đức Chúa Trời. Lạy Chúa Jesus, chúng con tạ ơn 
Ngài vì mang chúng con đến với Đức Chúa Trời, được 
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gọi Ngài là A-ba, là Cha. Lạy Đức Thánh Linh, chúng 
con tạ ơn Ngài vì đã bày tỏ và mang Cha cùng Con đến 
với chúng con. Chúng con cần Chúa tối nay, chúng con 
chờ đợi Đức Chúa Cha, Con và Thánh Linh ở với 
chúng con tối nay. Lạy Chúa, xin gặp gỡ chúng con, 
chúng con không muốn nói về “Các Cuộc Chạm Trán 
Thiên Thượng,” chúng con muốn gặp gỡ Chúa công 
bằng, muốn biết Ngài cách cá nhân, và tất cả chúng con 
cần điều đó. Lạy Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng 
dã giải thoát chúng con, đang giải thoát chúng con, và 
sẽ giải thoát chúng con ngày nào đó. 

 Chúng con tin cậy Ngài và cầu nguyện trong 
Danh Quyền Năng Đức Chúa Jesus Christ. A-men. 

 Giờ đây chúng ta đọc Ê-sai đoạn 6 bắt đầu từ 
câu 1: 

 “1Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi 
trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. 
2Những sê-ra-phin đứng bên trên Ngài; mỗi sê-ra-phin 
có sáu cánh, hai cái che mặt, hai cái che chân và hai 
cái dùng để bay. 3Các sê-ra-phin cùng nhau kêu lên 
rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Ðức Giê-
hô-va Vạn Quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài! 
4Nhân tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rúng động, và 
đền đầy những khói. 5Bấy giờ tôi nói: Khốn nạn cho 
tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở 
giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy Vua, 
tức là Ðức Giê-hô-va Vạn Quân! 6Bấy giờ một sê-ra-
phin bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ mà đã dùng kiềm 
gắp nơi bàn thờ, 7để trên miệng tôi, mà nói rằng: Nầy, 
cái nầy đã chạm đến môi ngươi; lỗi ngươi được bỏ rồi, 
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tội ngươi được tha rồi. 8Ðoạn, tôi nghe tiếng Chúa 
phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi 
thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi.” 

 Chúng ta dừng lại ở câu 8. 

Chúng ta nói về các cuộc chạm trán thiên thượng 
gần gũi, và chúng ta đang kể những câu chuyện nổi 
tiếng về các cuộc gặp gỡ cá nhân với Đức Chúa 
Trời... 

 “Các Cuộc Chạm Trán Thiên Thượng” là loạt 
bài chúng ta về những gì xảy ra ở khoảnh khắc gặp gỡ 
Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về các cuộc gặp gỡ thiên 
thượng gần gũi, và chúng ta đang kể những câu chuyện 
nổi tiếng về các cuộc gặp gỡ cá nhân với Đức Chúa 
Trời. Chúng ta có thể nói về nhiều điều phi thường lạ 
lùng, và chúng ta có thể thực hiện mục vụ giải thích, 
mô tả, bình luận về họ – chúng ta không làm vậy bởi 
chúng ta muốn tập trung đặc biệt vào khía cạnh gặp gỡ 
họ với Đức Chúa Trời, cùng kết quả thật sự mở rộng ra 
hơn cho cuộc đời họ. Vậy thì những gì đã xảy ra trong 
khoảnh khắc chạm trán với Đức Chúa Trời?  

 Khi người ta kinh ngạc bởi cuộc chạm trán thiên 
thượng, khi họ có sự gặp gỡ chớp nhoáng với Đấng 
Toàn Năng – thuật ngữ được dùng ở Kinh Thánh là 
“mặt đối mặt với Đức Chúa Trời”– tôi không nghĩ đó là 
nghĩa đen, mà có ẩn ý về điều có ở các trải nghiệm nầy. 
Chúng ta nhấn mạnh và lập lại lần nữa rằng chúng ta tin 
vào Đức Chúa Trời cách cá nhân. Nếu tin Đức Chúa 
Trời cách cá nhân, vậy thì chúng ta phải mở ra những 
trải nghiệm cá nhân với Đức Chúa Trời mình. Nếu 
chúng ta tin vào mối quan hệ hơn là tôn giáo, thì chúng 
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ta cần chào đón cuộc gặp gỡ cá nhân với Đức Chúa 
Trời mà chúng ta có mối quan hệ với Ngài. Chúng ta 
cũng đã cho rằng một cuộc đời mà không có trải 
nghiệm cá nhân với Chúa thì sẽ chỉ còn ít hơn một nửa, 
tương tự như vậy, đời sống Cơ Đốc nhân không có 
cuộc chạm trán thiên thượng thì chỉ còn ít hơn một nửa. 
Cuộc đời thật nhàm chán nếu chúng ta không có sự gặp 
gỡ cá nhân với người khác, đúng không? Cũng thế, 
cuộc đời Cơ Đốc nhân thật rất nhàm chán – đối với 
nhiều người – bởi vì họ không gặp gỡ Chúa, Đấng mà 
họ có mối quan hệ. 

 Tôi đã trích dẫn lời một tác giả và diễn giả Cơ 
Đốc, và tôi lập lại lần nữa:  

“Sự cần thiết phải có cuộc gặp gỡ cách cá nhân với 
Đức Chúa Trời, đây là những gì dựng nên lịch sử cá 
nhân chúng ta: Chúng ta phải chạm trán với Đấng 
cao trọng hơn chúng ta bằng mọi cách có thể, cho 
đến khi Ngài để lại một dấu hiệu. Điều đó thật tuyệt 
vời, vinh hiển, và đáng sợ lạ lùng.”  

 Chúng ta đã thấy điều đó trong cuộc đời của 
“Môi-se Nơi Bụi Gai Cháy,” của “Gia-cốp Ở Rạch Gia-
bốc,” khi ông vật lộn với Đức Chúa Trời, trở lại vào 
tháng Mười Hai, chúng ta xem xét Ghê-đê-ôn, người 
gặp gỡ Đức Chúa Trời qua Thiên Sứ Ngài trong bàn ép 
khi ông đập lúa mạch. Tối nay, chúng ta nhìn vào Tiên 
Tri Ê-sai, khi ông thấy Chúa trên Ngôi Cao Sang.  

 Tôi có bốn điểm, các điểm thực tế rút ra từ đoạn 
Kinh Thánh nầy mang đến cho các bạn một lần nữa, 
như tôi đã nói nhiều lần để các bạn có thể tự định vị 
mình cho cuộc chạm trán thiên thượng. 
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 Điểm Một: 
 Điều đầu tiên tôi muốn các bạn phải thấy là bối 
cảnh cuộc chạm trán thiên thượng của Tiên Tri Ê-sai 
chắc chắn không phải là trên đỉnh núi – vì vậy, nói 
chung bối cảnh cuộc gặp gỡ Chúa thì không phải luôn 
luôn là ở đỉnh núi. Các bạn không phải ở đỉnh cao 
thuộc linh mới có được cuộc gặp gỡ. Do đó, nếu các 
bạn cảm thấy ngay là mình ở dưới đáy, nói về mặt 
thuộc linh, đừng thoáng nghĩ rằng các bạn không đủ tư 
cách để chạm trán Đức Chúa Trời – thực ra ngược lại, 
đó có thể các bạn đủ điều kiện, như chúng ta sẽ thấy. 
Các bạn nhớ khi chúng ta khảo sát cuộc chạm trán với 
Chúa của Môi-se nơi bụi gai cháy, ông ở đâu? Ông ở sa 
mạc và những năm trong đồng vắng đó đến trước cuộc 
gặp gỡ Chúa. Tấm lòng ông ngập tràn thất vọng, ông 
cảm thấy có lẽ mình đã bỏ lỡ sự kêu gọi của Chúa trên 
cuộc đời mình là để giải thoát dân Do Thái ra khỏi thân 
phận nô lệ ở Ai Cập. Ông cảm thấy thất bại, nhưng tất 
cả điều đó mở đường cho cuộc gặp gỡ mặt đối mặt với 
Đức Chúa Trời. Bốn mươi năm ở sa mạc, chúng ta có 
thể nói ông chẳng có nơi nào, giờ đây ông đã tám mươi 
tuổi. Thế nhưng đó lại là thời điểm Đức Chúa Trời hiện 
ra và bày tỏ Chính Mình Ngài cho Môi-se.  

Những năm tháng nơi đồng vắng mà các bạn đã trải 
qua sẽ không bị lãng phí, nếu các bạn tiếp tục theo 
đuổi Chúa... 

 Các bạn có thể đang ở đồng vắng tối nay, như 
chúng ta nói trước đây, những năm tháng nơi đồng 
vắng mà các bạn đã trải qua sẽ không bị lãng phí, nếu 
các bạn tiếp tục theo đuổi Chúa. Thật ra, như Ngài đã 
làm cho Môi-se, Đức Chúa Trời có thể thắp sáng trải 
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nghiệm đồng vắng và bày tỏ Chính Mình Ngài “Ta Là” 
tuyệt vời cho các bạn. Chúng ta biết rằng đó có nghĩa là 
“bất cứ gì các ngươi cần, Chúa sẽ cung cấp nhu cầu đó 
trong Chính Mình Ngài,” “Ta Là” bất cứ gì các ngươi 
cần – đó là một câu chưa hoàn thành. Nhưng các bạn có 
thể nhìn vào Ê-sai nơi đây và nói: “Nầy, Ê-sai đâu ở 
nơi cao, đúng hơn là dưới thung lũng – bởi vì ông thấy 
Chúa trên cao, vạt áo Ngài đầy dẫy đền thờ”– thật tuyệt 
vời, quả là cảnh tượng đáng kinh ngạc của trận động 
đất với những tạo vật thiên sứ ngoài thế giới nầy, các 
sê-ra-phin cùng mọi thứ còn lại. Ý tôi, đây chẳng phải 
là đỉnh cao nhất của trải nghiệm huyền bí về tâm linh 
sao? Vâng, không, không phải – ít nhất, không có ở 
trước đỉnh núi hoặc vực sâu, bởi Kinh Thánh nói: “Về 
năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa” (Ês. 6:1a). Trên 
thực tế, việc nầy không chỉ khởi sự ở chỗ thấp, mà còn 
bắt đầu nơi đau buồn, chốn tang thương, mất mát, và 
muộn phiền. Vì vậy, ngay cả nơi đau buồn, các bạn có 
thể gặp gỡ Chúa, thậm chí cả ở giờ phút tối tăm nhất 
của các bạn, mà một số người gọi là “đêm tối của linh 
hồn”– thật vậy, đó có thể là sự chuẩn bị cho Đức Chúa 
Trời xuất hiện. 
 Đó là năm Vua Ô-xia chết, Ê-sai thấy Chúa. 
Tên khác của Vua Ô-xia là A-xa-ria, mà chúng ta tìm 
được từ tiểu sử vua nầy ở Thánh Kinh, rằng ông có 
triều đại lâu dài và tách biệt. Vào tuổi mười sáu ông lên 
ngôi, và trị vì 52 năm. Kinh Thánh chứng minh Vua Ô-
xia, A-xa-ria là vua tốt. Tôi muốn các bạn giở với tôi 
Sách Sử Ký Thứ Nhì đoạn 26, bởi chúng ta có nhiều 
chi tiết cá nhân về vị vua nầy. Sử Ký Thứ Nhì đoạn 26, 
câu 5, Kinh Thánh nói Ô-xia, hay A-xa-ria: “Trong đời 
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Xa-cha-ri, là người thông hiểu các dị tượng của Ðức 
Chúa Trời, thì Ô-xia rắp lòng tìm kiếm Ðức Chúa Trời; 
và người tìm kiếm bao lâu; thì Ðức Chúa Trời khiến 
cho người đặng may mắn bấy lâu.” Như vậy, Vua Ô-
xia đã tìm kiếm Chúa vào lúc Chúa thật sự phán qua 
tiên tri Ngài. Có nguyên tắc ở nơi đó: Miễn là rắp lòng 
tìm kiếm Chúa, ông được may mắn, thịnh vượng – và 
vị Vua nầy đã may mắn, thịnh vượng. Vua nổi tiếng là 
bậc cai trị vĩ đại, chỉ huy quân sự tuyệt vời, cũng là nhà 
sáng tạo ở thời đại ông, và là người hiện đại hóa xã hội 
– thậm chí thông qua công nghệ của thời đại. Nếu xem 
câu 8, chúng ta sẽ thấy: “Dân Am-môn cũng tiến cống 
cho Ô-xia; danh tiếng người đồn đến cõi Ê-díp-tô, vì 
người đã trở nên rất cường thạnh.” Nếu đọc xuống đến 
câu 15: “Ở Giê-ru-sa-lem, người khiến tay kỹ sư chế 
tạo những máy dùng đặt trên các tháp, và trên chót đồn 
lũy, đặng bắn tên và đá lớn.” Giờ hãy xem lời tuyên 
bố: “Danh tiếng người đồn ra phương xa; bởi vì người 
được Chúa giúp đỡ cách lạ thường, cho đến trở nên 
cường thạnh.” Đức Chúa Trời đã giúp đỡ cách lạ 
thường cho đến khi vua trở nên cường thạnh. 
 Thuật ngữ “giúp đỡ cách lạ thường” ở tiếng Hê-
bơ-rơ có ý nghĩa tương đương với tư tưởng Tân Ước về 
công việc cho phép (enabling work) của Thánh Linh. 
Các bạn hiểu không? “Giúp đỡ cách lạ thường” có ý 
nghĩa tương tự như một số thuật ngữ trong Tân Ước nói 
về Đức Thánh Linh giúp chúng ta thế nào. Chúng ta 
không xem xét tất cả, hãy xem một thí dụ trong Rô-ma 
đoạn 8 câu 26, hãy nghe: “Cũng một lẽ ấy, Ðức Thánh 
Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng 
biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; 
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nhưng chính Ðức Thánh Linh lấy sự thở than không thể 
nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.” Với cùng 
thuật ngữ tương tự, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu 
đuối chúng ta, và “giúp đỡ cách lạ thường” cho Vua Ô-
xia – sự kết luận đó là Đức Chúa Trời, bởi quyền năng 
Thánh Linh, đã giúp đỡ Vua nầy cho đến khi trở nên 
cường thịnh, câu Kinh Thánh nói. Vậy đó có nghĩa là 
gì? Cho đến khi vua có đôi ủng quá lớn. 
 Thật khó để mang một tách đầy, phải không? 
Thật khó để quản lý thành công. Đó là những gì vị vua 
nầy có, song ông không thể mang nó. Hãy xem điều 
xảy ra, vì là sự sụp đổ của vua – chúng ta sẽ đọc từ câu 
16 suốt đến câu 21 của Sử Ký Thứ Nhì đoạn 26: 
“16Song khi người được trở nên cường thạnh, lòng bèn 
kiêu ngạo, đến đỗi làm điều ác, phạm tội cùng Giê-hô-
va Ðức Chúa Trời của người; vì người vào trong đền 
thờ Ðức Giê-hô-va, xông hương trên bàn thờ xông 
hương. 17Thầy tế lễ A-xa-ria vào sau người, có tám 
mươi thầy tế lễ, đều là người mạnh dạn, đồng đi theo. 
18Chúng cản cự vua Ô-xia mà rằng: Hỡi vua, chẳng 
phải phần vua xông hương cho Ðức Giê-hô-va đâu, bèn 
là phần của những thầy tế lễ, con cháu A-rôn, đã được 
biệt riêng ra thánh đặng xông hương vậy. Hãy đi ra 
khỏi đền thánh, vì vua đã phạm tội; lại vì việc này Ðức 
Giê-hô-va sẽ chẳng làm cho vua được vinh hiển đâu 
19Ô-xia bèn nổi giận; người cầm nơi tay một cái bình 
hương toan xông hương; và đang khi người nổi giận 
cùng những thầy tế lễ, phung bèn nổi lên nơi trán người 
trước mặt những thầy tế lễ, tại trong đền của Ðức Giê-
hô-va ở gần bên bàn thờ xông hương. 20A-xa-ria, thầy 
tế lễ thượng phẩm, và hết thảy thầy tế lễ khác ngó xem 
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người, thấy người bị bịnh phung ở nơi trán, bèn đuổi 
người ra khỏi đó; và chính người cũng lật đật ra, vì 
Ðức Giê-hô-va hành hại người. 21Ô-xia bị bịnh phung 
cho đến ngày băng hà; và vì bị phung phải ở riêng ra 
trong một nhà khác, chẳng còn được vào đền của Ðức 
Giê-hô-va nữa” (II Sử 26:16-21).    

Thật khó để mang một tách đầy, phải không? Thật 
khó để quản lý thành công. Đó là những gì vị vua 
nầy có, song ông không thể mang nó... 

 Các bạn thấy, Vua Ô-xia đã vi phạm luật pháp 
Y-sơ-ra-ên, không vị vua nào cũng làm công việc của 
thầy tế lễ. Thật vậy, các bạn biết chức vụ của tiên tri, 
thầy tế lễ, và vua không có nghĩa cả ba được kết hợp lại 
cho đến khi Đấng Mê-si Jesus, Đấng Tiên Tri, Thầy Tế 
Lễ Cả, và Vua của chúng ta xuất hiện – không ai có thể 
làm trọn cho đến khi Ngài đến. Nhưng ở đây Vua tự 
mình thi hành vai trò thầy tế lễ chống lại luật pháp 
Chúa. Chúng ta có thể nói bởi kiêu ngạo Vua cố hoàn 
thành vai trò mà chỉ có Chúa Jesus sẽ làm khi Ngài đến 
như Đấng chịu xức dầu Christ. Đó là những gì thói kiêu 
ngạo thường làm, nói chung nó xuất hiện khi người thế 
gian, thậm chí cả thầy tế lễ dời mắt mình khỏi Chúa. 
Chắc chắn Vua dời mắt khỏi Thánh Linh Đức Chúa 
Trời, để chú vào chính mình và địa vị mình – nhiều 
người cũng đang làm như vậy, bởi sự giàu có cường 
thịnh mà họ hưởng thụ từ tay Đức Chúa Trời – nhưng 
rồi họ lại quên đi Đấng đã ban phước hạnh cho mình.  

 Trong bối cảnh đó, Ê-sai cần gặp Chúa một lần 
nữa, sự gì đó phải chết ở đời sống Ê-sai trước khi Chúa 
có thể làm điều mới cho ông. Vậy vào năm Ô-xia chết, 
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Ê-sai dời mắt ông khỏi Vua, chú mắt mình vào Chúa, 
và ông thấy Chúa. Đây là nguyên tắc, bối cảnh của 
cuộc chạm trán thiên thượng không luôn luôn ở đỉnh 
núi cao; thực ra, ngược lại có lẽ đa phần là thung lũng. 
Đó là nơi Chúa cho phép chúng ta bị lột trần, bị tước 
bỏ, Ngài cho phép chúng ta chịu khổ. Tôi không nói 
Chúa làm như vậy, nhưng Ngài cho phép nó xảy ra bất 
cứ khi nào chúng ta cần điều gì đó chết đi để điều mới 
có thể sống. 
 Điểm Hai: 
 Nguyên tắc thứ hai mà tôi chia sẻ với các bạn 
tối nay: Các sự cũ cần phải chết đi để những sự mới 
được sinh ra. 
 Các bạn thấy chúng ta có thể bước vào trạng 
thái rất thoải mái, và tôi muốn hỏi các bạn vấn đề cá 
nhân: Có sự gì đó cần phải chết trong các bạn không? 
Thật ra chính lúc nầy, Đức Chúa Trời có thể làm chết 
sự gì đó trong các bạn ngay, để sự mới Ngài ban có thể 
sống. Đó là việc kỳ lạ để suy nghĩ, dường như thời 
điểm bí ẩn để Chúa xuất hiện, đến, và gặp chúng ta 
cách cá nhân, thậm chí kêu gọi chúng ta xa hơn và sâu 
hơn với Ngài. Thế giới có thể sụp đổ quanh các bạn tối 
nay, đôi khi đó là cách nó xảy ra: Các trải nghiệm bên 
ngoài âm mưu sắp đặt các bạn cho cuộc gặp gỡ Chúa. 
Đây chính xác là điều xảy ra trong cuộc đời Ê-sai: Thời 
điểm đau buồn, mất mát, muộn phiền, ông mất phương 
hướng, ông bị khủng hoảng – là khủng hoảng cá nhân 
với ông, song lại là khủng hoảng cho đất nước. Thậm 
chí ông còn không phù hợp thuộc linh, như sẽ thấy 
trong chốc lát, dường như ở mức độ nào đó, ông lại là 
kẻ tái phạm tội. 
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Thế nhưng Đức Chúa Trời xuất hiện với Ê-sai, bởi 
những sự mới cần phải xảy ra, các sự cũ cần phải 
chết đi, những sự mới cần được sanh ra. 

 Đây là cảnh báo cho tất cả chúng ta là dân sự 
Đức Chúa Trời, bởi vì trong lịch sử và ngay cả ngày 
nay, chúng ta có khuynh hướng, bất kỳ khi nào Chúa 
ban phước cho người nam hoặc người nữ nào đó thì 
một phong trào được thành lập – và không lâu sau cho 
đến khi phong trào trở thành đài kỷ niệm, hay diễn tả 
theo cách khác: Một tổ chức trống rỗng với những gì 
Đức Chúa Trời đã làm ở thời đại qua, và phong trào 
được sinh ra. Vì vậy, dân sự Chúa thường phạm sai lầm 
về việc tôn thờ những điều Chúa đã làm, thậm chí còn 
tôn thờ cả phước hạnh tích lũy từ động thái của Chúa, 
mà không chuyển ngay vào bất cứ gì Ngài đang làm. 
Chúa Jesus phán rằng Đức Chúa Trời luôn làm việc và 
Ngài cũng làm việc như vậy (Giăng 5:17). 
 Đối với Chúa để làm sự mới Ngài ở cuộc đời Ê-
sai thì điều cũ phải chết đi – điều cũ phải chết đi, hãy 
lắng nghe cẩn thận, điều cũ phải chết đi để Ê-sai có thể 
gặp gỡ Chúa trong cách mới. Nầy, Ê-sai đã có một 
trong những cuộc chạm trán với Chúa tuyệt vời nhất ở 
Kinh Thánh, phải không? “Tôi thấy Chúa ngồi trên 
ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ,” mọi 
nơi khói phủ, mọi chốn lửa hừng, các thiên thần sê-ra-
phin khó có thể mô tả – đó là những gì Ê-sai chứng 
kiến. Tôi không rõ Ê-sai ở trong hay bên ngoài thân 
xác, tôi cũng không biết đó là khải tượng hoặc dịch 
chuyển, tôi không chắc, nhưng biết đó là sự thật – điều 
gì đó ngoài thế giới nầy. Thật vậy, Giăng nói với chúng 
ta ở Phúc Âm ông, Giăng đoạn 12, Đấng mà Ê-sai thấy 
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ngồi trên ngai là Chúa Jesus Christ. Ông thấy Chúa 
Jesus. Các bạn đã thấy Chúa Jesus chưa? Ý tôi là thật 
sự gặp gỡ Ngài về thể chất? Ê-sai đã thấy, ngay cả ông 
không phải tín nhân Giao Ước Mới – điều gì đó khác, 
phải không? Hãy nắm vững, hãy hiểu thấu điều nầy: Đó 
là trong một phần của giây, ở khoảnh khắc cực ngắn 
ngủi, người đàn ông nầy chuyển từ sự chán nãn thất 
vọng của hình tượng nầy– là những gì vị Vua đối với 
ông, theo nghĩa đen và ẩn dụ, Vua là thần tượng ông, và 
của dân sự – thần tượng mất đi, ông rơi vào trong hố 
sâu tuyệt vọng, rồi một phần của giây, ở khoảnh khắc 
cực ngắn siêu nhiên, Ê-sai được dịch chuyển ngay vào 
chính sự hiện diện của Đức Chúa Jesus Christ trên Ngôi 
Cao Sang ở Nơi Chí Thánh trên trời. 

Các bạn thấy Đức Chúa Trời có thể làm gì? Xin 
đừng từ bỏ hy vọng! Tất cả chỉ mất trong khoảnh 
khắc ngắn ngủi và mọi sự có thể thay đổi... 

 Các bạn thấy Đức Chúa Trời có thể làm gì? Xin 
đừng từ bỏ hy vọng! Xin đừng từ bỏ hy vọng! Tất cả 
chỉ mất trong khoảnh khắc ngắn ngủi và mọi sự có thể 
thay đổi. 
 Điểm Ba: 
 Như vậy, bối cảnh không phải lúc nào cũng trên 
đỉnh núi, sự cũ cần phải chết đi để điều mới được sanh 
ra, đây là điểm thứ ba tôi muốn chia sẻ với các bạn–Ê-
sai có khải thị (revelation) mới, và đó là điều chúng ta 
cần: Khải thị mới của Đức Chúa Trời. Ông có khải thị 
mới, đặc biệt về Cứu Chúa. Tôi không chắc ông hiểu gì 
về Cứu Chúa, nhưng nếu bất kỳ ai đó ở Cựu Ước mà 
hiểu được thì đó phải là Ê-sai – nếu các bạn đọc lời tiên 
tri ông thêm nữa, đặc biệt về Tôi Tớ Chịu Thương Khó, 
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Ê-sai đoạn 52 và 53, cùng phần còn lại – các bạn biết, 
khi Ê-sai gặp Đấng Christ vào ngày đó, thì Thánh Linh 
Đức Chúa Trời đã ghi khắc sự gì đó vào tấm lòng ông 
về những gì lịch sử cứu chuộc sắp xảy ra. Do đó, điều 
chúng ta cần là khải thị mới về Cứu Chúa chúng ta, 
nhưng còn điều nữa là khải thị về tội lỗi của chúng ta.  
 Tôi thường nói – tôi không biết đã nói nơi đây 
hay chưa – song có hai điều tuyệt vời nhất, hai ân tứ vĩ 
đại nhất Chúa ban cho các bạn, đó là thứ nhất, Chúa chỉ 
ra cho các bạn biết Ngài thật sự là Đấng nào, và thứ hai, 
chỉ ra cho các bạn biết các bạn thật sự thế nào, thật sự 
là ai; dù ở trong tội lỗi, hay ở trong Đấng Christ. Điều 
đầu tiên chúng ta nhận được ở cuộc chạm trán nầy là 
khải thị về Đức Chúa Trời. Các bạn nhớ Môi-se đã 
nhận được Danh dành cho Đức Chúa Trời bày tỏ cho 
mình mà chưa có ai từng biết trước đó, dĩ nhiên bản 
tánh Chúa thường được bày tỏ trong Danh Ngài. Nơi 
đây chúng ta thấy có sự gì đó mới được bày tỏ ra cách 
cá nhân về Đức Chúa Trời, đặc biệt với Ê-sai. Hãy xem 
các câu Kinh Thánh lần nữa, tôi biết chúng ta quen 
thuộc với các câu Kinh Thánh nầy, song xin đọc lại lần 
nữa – hãy cố hình dung ra việc nầy, xin đọc như thể các 
bạn chưa hề đọc trước đây: “Tôi thấy Chúa ngồi trên 
ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. Những 
sê-ra-phin đứng bên trên Ngài; mỗi sê-ra-phin có sáu 
cánh, hai cái che mặt, hai cái che chơn và hai cái dùng 
để bay. Các sê-ra-phin cùng nhau kêu lên rằng: Thánh 
thay, thánh thay, thánh thay là Ðức Giê-hô-va Vạn 
Quân”– có lẽ đó là họ vượt qua, họ đắc thắng, rồi đồng 
kêu tiếng kêu mãi mãi bất tận nầy. Vậy nên, một sê-ra-
phin xướng lên: “Thánh thay, thánh thay, thánh thay” 
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và các sê-ra-phin khác đồng họa theo: “Thánh thay, 
thánh thay, thánh thay”– điều nầy sẽ tiếp diễn liên tục. 
Họ không thể vượt qua những gì mà họ chứng kiến. 
Không phải bởi họ là người máy (rô-bốt), hoặc Chúa 
lập trình họ như vậy, mà vì họ đang nhận khải thị liên 
tục về sự vĩ đại, tráng lệ, lộng lẫy, uy nghi, trang 
nghiêm của Đức Chúa Trời đến nỗi choáng ngợp, và tất 
cả điều họ có thể làm được là kêu lên “Thánh thay, 
thánh thay, thánh thay” và câu họa lại duy nhất cũng là 
“Thánh thay, thánh thay, thánh thay.”  
 “Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài. Nhân 
tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rúng động, và đền đầy 
những khói.” Đó là những gì chúng ta gọi là “Vinh 
Hiển Shekinah.” Shekinah là dung mạo, hình ảnh, và 
thật ra là những biểu hiện xảy ra khi Đức Chúa Trời 
ngự ở quanh. Shekinah không phải là Chính Đức Chúa 
Trời, mà là loại âm thanh, cảnh tượng, mùi vị xảy ra 
khi Đức Chúa Trời hiện diện. Như vậy thường những 
hình ảnh về lửa, khói, ánh sáng, bóng tối, tiếng nói – 
chúng ta có thể tiếp tục với những loại khác nữa – là 
các dấu hiệu chỉ ra Đức Chúa Trời ngự quanh đây. 
Chúng ta có thể tra suốt Kinh Thánh để xác nhận việc 
nầy. Các bạn từng có khải thị về Chúa như vậy chưa? 
Vâng, tất nhiên không thể nào giống của Ê-sai, tôi 
không nghĩ là ở ngoài câu hỏi– nhưng các bạn có từng 
ở một nơi trước Chúa, nơi mà các bạn bị choáng ngợp, 
bị lạc mất trong sự kỳ diệu, yêu thương, và ca ngợi. A. 
W. Tozer có các tác phẩm mà tôi muốn giới thiệu. “The 
Pursuit of God (Theo Đuổi Chúa)” là một trong những 
quyển sách tuyệt vời nhất mà tôi từng đọc thời tuổi trẻ, 
đã thúc đẩy tôi tìm kiếm Chúa. Tôi nghĩ, trong sách đó, 



Ê-sai Tại Ngôi Cao Sang Chúa 109 

hoặc có thể là Leonard Ravenhill mô tả A.W. Tozer học 
cách cầu nguyện với Đức Chúa Trời như thế nào – các 
bạn có biết, trước đó ông mặc com-lê mang giày, ăn 
mặc thanh lịch, song khi vào học, ông mặc bộ đồ bảo 
hộ lao động, nằm sấp trải dài trên sàn nhà trước Chúa, 
và ông sẽ chỉ suy gẫm về sự vĩ đại tuyệt vời của Chúa 
và thờ phượng Ngài. 
 Cuộc gặp gỡ Đức Chúa Trời có nghĩa là các bạn 
có sự khải thị, một khả năng lớn hơn để nhận thức – 
không chỉ ở tâm trí các bạn, tôi không nói đến giáo lý 
thần học, mà về sự chạm trán cách cá nhân với Đức 
Chúa Trời Hằng Sống, nơi các bạn kính sợ Chúa trong 
ý nghĩa chân thật nhất, bởi sự kính sợ Chúa đến qua 
tình yêu khi các bạn gặp gỡ Chúa yêu thương tuyệt vời 
theo cách như vậy. Ngay cả những tạo vật thuần khiết 
nầy, hãy nhớ sê-ra-phin là tạo vật thuần khiết – mỗi sê-
ra-phin có sáu cánh với hai cánh che mặt. Ý tôi là dù họ 
thuần khiết, thế nhưng họ cũng không thể nhìn vào sự 
thánh khiết rạng ngời rực rỡ sáng chói của Đức Chúa 
Trời mà họ thờ phượng – thật đáng kinh ngạc, phải 
không? Với hai cánh che mặt, hai cánh che chân, họ thờ 
phượng Chúa bằng việc che cả mặt và chân, với hai 
cánh còn lại để bay – vậy tỷ lệ ở đây là hai phần ba thờ 
phượng và một phần ba phục vụ – rất thú vị. Nếu muốn 
gặp gỡ Chúa, chúng ta phải ngừng chạy loanh quanh, 
chúng ta cần phải ở trước mặt Chúa và bắt đầu nhìn 
chăm vào Ngài. Chúng ta cố để kỷ luật, và kỷ luật 
không phải là điều xấu – chúng ta cố để tự mình làm 
việc trước sự hiện diện của Chúa. Thật có ý nghĩa khi 
chúng ta có thể vào cổng Chúa với sự tạ ơn, ở trong sân 
Chúa với tấm lòng ca ngợi, và bởi đó chúng ta có thể 
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gặp gỡ Đức Chúa Trời – nhưng tại sao chúng ta lại 
không cố để nhìn thấy Chúa? Chúng ta được biến đổi từ 
vinh quang đến vinh quang, vào hình ảnh như thể thấy 
Chúa, suy gẫm, nhìn chăm vào, và thờ phượng Ngài. 

Tôi sợ rằng có lời cảnh báo thể chất chung, bởi vì sự 
khải thị mới về Cứu Chúa chúng ta chắc chắn sẽ 
mang lại sự khải thị mới về tội lỗi... 

 Tôi sợ rằng có lời cảnh báo thể chất chung, bởi 
vì sự khải thị mới về Cứu Chúa chúng ta chắc chắn sẽ 
mang lại sự khải thị mới về tội lỗi. Nếu có tội lỗi, khi 
những tiện nghi, lệ thuộc sai lầm bị loại bỏ, rồi Đức 
Chúa Trời bày tỏ Chính Ngài, thì tội lỗi bí mật của 
chúng ta cũng lộ ra. Hãy xem câu 5, trong sự hiện diện 
thánh khiết tuyệt vời của Chúa, Ê-sai kêu lên: “Khốn 
nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ 
dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy 
Vua, tức là Ðức Giê-hô-va Vạn Quân.” Thật thú vị: 
Sức mạnh Ê-sai lại là sự yếu đuối của ông. Đó cũng 
tương tự với Môi-se – sức mạnh ông là gì? Môi-se giết 
một người và tin ông là người giải thoát Y-sơ-ra-ên 
khỏi Ai Cập – ông cố làm điều đó trong cánh tay xác 
thịt. Như vậy sức mạnh thể chất, tinh thần, và địa vị của 
Môi-se lại là sự yếu đuối của ông, đó là điều khiến ông 
phải đi vào phía sau sa mạc suốt bốn mươi năm cho đến 
khi ông không còn gì cả, rồi Đức Chúa Trời kêu gọi 
ông – cho đến khi ông trống rỗng và tan vỡ chính mình, 
Đức Chúa Trời xuất hiện và phán: “Ngươi đã sẵn 
sàng,” rồi lời đáp của Môi-se là: “Tôi chưa sẵn sàng, tôi 
sẽ không đi!” Đó cũng như với Gia-cốp, sức mạnh là sự 
yếu đuối của ông. Nhớ Rạch Gia-bốc không? Gia-cốp 
làm gì? Ông vật lộn với Chúa, rồi chúng ta khám phá ra 
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ông lại vật lộn với chính mình – vâng? Ông bị tan vỡ ở 
thời điểm đó, ông đã đầu phục, bởi vì sức mạnh ông là 
chính sự yếu đuối của ông. 
 Ở đây chúng ta thấy tương tự như Ê-sai, tôi nói 
về điều gì? Ê-sai được gọi Shakespeare của Cựu Ước. 
Dĩ nhiên tôi không phải học giả về tiếng Hê-bơ-rơ, 
nhưng tôi cho rằng tiêu chuẩn và chất lượng tiếng Hê-
bơ-rơ trong lời tiên tri Ê-sai vượt xa tài liệu khác. Như 
vậy không có nghĩa Ê-sai thông minh, mà ông có cách 
với từ ngữ, song tội lỗi gì mà ông thú nhận? “Có môi 
dơ dáy”– há không thú vị sao? Sức mạnh ông là sự yếu 
đuối của ông – ông cũng là tiên tri, và ông thú nhận có 
môi dơ dáy. Giờ đây, tôi không biết đó là gì mà ông thú 
nhận cách đặc biệt như vậy, tôi có thể phải xin lỗi khi 
gặp lại Ê-sai – nhưng phải chăng là ngôn từ xấu xa? Có 
lẽ vậy. Cuộc trò chuyện bẩn thỉu chăng? Tôi không 
biết. Hoặc là nói dối? Chẳng có ai trong chúng ta vượt 
khỏi, ngay cả các tiên tri. Hay vu khống? Tất cả chúng 
ta đều rơi vào cái bẫy đó, phải không? Xét đoán, chỉ 
trích, phê phán – có cường điệu không? Vâng, nhiều tôi 
tớ Chúa đã phạm tội. Có nịnh hót tâng bốc không? 
Hoặc có lẽ ông dùng ân tứ tiên tri mình cách như thế 
nào chăng? Tôi không biết. Có động cơ ích kỷ không? 
Tôi không chắc. Chúng ta không biết, song chúng ta 
biết có sự gì đó xảy đến với môi miệng, với lời nói ông. 
Có vẻ Ê-sai bị nhiễm và chịu tác động bởi những người 
xung quanh ông, rồi ông thỏa hiệp theo cách nào đó. 
Song Ê-sai đã bị phá hủy trong sự hiện diện của Cứu 
Chúa mình. 
 Các bạn có từng bị phá hủy (undone) trong sự 
hiện diện Đức Chúa Trời chưa? Tôi nghĩ mình có thể 
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có, tôi không chắc – tôi chỉ thành thật. Từ “undone” có 
nghĩa là “bị hủy hoại (ruined),”  “bị mất mát (lost),” 
cảm thấy hầu như “tất cả đã kết thúc với tôi.” Đó chẳng 
phải chúng ta không trân trọng sự làm con nuôi chúng 
ta có trong Đấng Christ, chúng ta không bỏ qua tất cả 
các lẽ thật ân điển diệu kỳ của giao ước mới, Đức Chúa 
Trời là A-ba, là Cha. Những gì chúng ta nói đến là: Mỗi 
lần Đức Chúa Trời xuất hiện ở bất kỳ mức độ nào đó 
khác hơn sự hiện diện vô hình mà chúng ta tin, khi 
Chúa biểu lộ sự hiện diện Ngài, thì thường là người 
nam và người nữ ngã xuống như thể họ đã chết – bởi 
chỉ vì Chúa rất vĩ đại, rất tuyệt vời. Làm thế nào các 
bạn có thể không bị phá hủy? 
 Ê-sai nghĩ mình sẽ chết, nhưng há chẳng tuyệt 
vời sao, khi nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại 
càng dư dật hơn nữa. Khi Ê-sai xưng nhận tội lỗi mình, 
trong khoảnh khắc – ngợi khen Đức Chúa Trời – ông 
thấy Cứu Chúa ngồi trên ngôi cao sang, bấy giờ một sê-
ra-phin bay đến, tay cầm than lửa đỏ đã dùng kềm gắp 
nơi bàn thờ, để trên miệng ông. Với huyết và lửa, ông 
được sạch tội lỗi mình ngay lập tức. Các bạn thấy, khi 
chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Chúa ở 
trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và 
huyết của Ðức Chúa Jesus Christ, Con Đức Chúa Trời, 
làm sạch mọi tội chúng ta. 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. Về cơ bản 
những gì ở đây là – Ê-sai có lẽ không nhận ra – khải 
tượng về thập tự giá: Cứu Chúa ngồi trên ngai, sự hy 
sinh tại bàn thờ, ứng dụng của huyết. Nếu muốn có 
cuộc chạm trán thiên thượng, chắc hẳn các bạn sẽ phải 
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đi con đường trải nghiệm sâu xa hơn về Gô-gô-tha chịu 
đóng đinh xác thịt trên thập tự giá. Than lửa đỏ nầy 
chạm đến môi ông, quyền năng thanh tẩy của huyết, và 
lửa Thánh Linh Đức Chúa Trời biến đổi người nam nầy 
– Chúa đã làm gì? Chính điều kẻ thù sử dụng, Đức 
Chúa Trời lấy, Chúa làm sạch, Ngài thánh hóa, và Ngài 
dùng cho Chính Ngài. Tôi yêu thích việc đó! Tôi thấy 
xảy ra thường xuyên với nhiều người, rằng ngay chính 
khu vực ma quỷ đắc thắng lại là khu vực mà họ chiếm 
lại. Chúa biến đổi, và Ngài dùng nó đập vào mồm ma 
quỷ. 

Chính điều kẻ thù sử dụng, Đức Chúa Trời lấy, 
Chúa làm sạch, Ngài thánh hóa, và Ngài dùng cho 
Chính Ngài. Tôi yêu thích việc đó! 

 Ê-sai có thể nói: “Xin hãy lấy môi miệng con và 
cho phép để được dâng Ngài, Chúa ơi!” Một khoảnh 
khắc ngắn ngủi với Chúa có thể biến đổi gót chân A-
sin,1 biến đổi bất kỳ yếu đuối nào của các bạn – có thể 
những gì lẽ ra sức mạnh thì thực sự lại yếu đuối – 
nhưng lúc đó Đức Chúa Trời có thể gặp các bạn, lấy sự 
yếu đuối các bạn, và tạo cho nó mạnh thật sự trong 
Ngài. Khi trao Chúa sự yếu đuối mình, sức mạnh Ngài 
                                                 
 1Gót chân A-sin (Achilles heel) là câu ngạn ngữ nổi tiếng 
phương Tây nói về điểm yếu mỗi người. Trong thần thoại Hy Lạp, 
A-sin là con trai chiến binh Peleus và nữ thần biển cả Thetis. Vì 
chỉ là á thân nên không bất tử như mẹ mình và bởi lời tiên tri cho 
rằng A-sin chết trẻ, nên sau khi sinh A-sin ra, Thetis nắm gót chân 
con nhúng vào nước sông bất tử Styx. A-sin không hề bị bất kỳ vũ 
khí nào sát thương, trừ gót chân chưa được nhúng vào nước sông 
Styx. Ở Cuộc Chiến Thành Troia, với sự giúp đỡ của thần Apollo, 
Paris bắn mũi tên độc vào gót chân, giết chết Achilles. ND. 
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có thể được tạo nên hoàn hảo trong sự yếu đuối chúng 
ta – há đó chẳng phải là những gì Phao-lô nói sao? 
Chẳng phải những gì xảy ra với Ghê-đê-ôn sao? Ông 
đập lúa mạch nơi bàn ép, sợ hãi dân Ma-đi-an, Chúa 
đến với ông và phán: “Hỡi người dõng sĩ, Đức Chúa 
Trời ở cùng ngươi.” Đức Chúa Trời đã tạo ông thành 
một trong những chiến binh vĩ đại nhất từng sống ở lịch 
sử Thánh Kinh. Đừng tuyệt vọng vì sự yếu đuối mình, 
bất kể nó có thể là gì. Như tôi đã nói lúc bắt đầu sứ điệp 
nầy, thậm chí nó có thể chính là điều tạo các bạn đủ tư 
cách cho cuộc chạm trán thiên thượng. 
 Như vậy chúng ta biết từ Ê-sai tại Ngôi Cao 
Sang bối cảnh không phải luôn là trên đỉnh núi, sự cũ 
cần phải chết đi để điều mới được sanh ra, sự khải thị 
mới về Cứu Chúa và tội lỗi các bạn chắc chắn bị lộ ra 
nếu gặp Chúa, và cuối cùng, các cuộc chạm trán thiên 
thượng thường giao phó cho người nhận một số nhiệm 
vụ. Tất cả những điều nầy, sự sắc sảo thuộc linh, âm 
thanh, kích động, và nỗi sợ hãi của trải nghiệm Ngôi 
Cao Sang, là chuẩn bị để nghe lời kêu gọi của Chúa vào 
tấm lòng Ê-sai ở câu 8: “Ðoạn, tôi nghe tiếng Chúa 
phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?”– 
Có Ba Ngôi nơi đó. Đó là sự chuẩn bị, không chỉ cho 
lời kêu gọi, mà còn định vị Ê-sai cho sự đáp ứng ở câu 
9, Chúa phán: “Ði đi! nói với dân nầy...” Ê-sai thưa 
rằng: “Có tôi đây; xin hãy sai tôi,” và Đức Chúa Trời 
phán: “Ði đi! nói với dân nầy...” 
 Các bạn có nhớ chúng ta đã thấy nguyên tắc 
tương tự nầy ở cuộc chạm trán thiên thượng của Môi-
se, rằng nó ảnh hưởng đến sự giải thoát quốc gia 
không? Chúa gởi lời đến Pha-ra-ôn: “Hãy để cho dân 



Ê-sai Tại Ngôi Cao Sang Chúa 115 

Ta đi!” Ngài làm tất cả dấu kỳ, phép lạ như là sự phán 
xét chống lại các thần Ai Cập để linh Pha-ra-ôn bị phá 
vỡ và dân sự Đức Chúa Trời được cứu chuộc qua huyết 
chiên con. Các cuộc chạm trán thiên thượng không phải 
là niềm đam mê ích kỷ, cũng chẳng phải hạng mục của 
kẻ sưu tập phái ân tứ, mà có mục đích. Sự gặp gỡ Chúa 
trang bị chúng ta để làm sự gì đó cho Đức Chúa Trời. 
Các cuộc chạm trán thiên thượng nhằm mục đích cứu 
chuộc. Chắc chắn, ngay cả sự tuôn đổ vào Lễ Ngũ Tuần 
trên Hội Thánh đầu tiên ở Công Vụ 1:8 cũng vậy: 
“Nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì 
các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta 
tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, 
cho đến cùng trái đất.” Ðức Thánh Linh giáng xuống 
không để cho chúng ta cảm giác lim dim ấm áp, cũng 
không khiến xúc động ngập tràn – một số điều đó có 
thể đến như là sản phẩm phụ – nhưng sau cùng Thánh 
Linh tuôn đổ ra cho sự cứu rỗi, để môn đồ đi khắp thế 
gian giảng Tin Lành mà Chúa Jesus ủy thác cho họ. Sẽ 
có các dấu lạ theo sau, nhưng họ phải ra đi – đó là lý do 
các môn đồ trên Phòng Cao, độ 120 người chờ đợi lời 
hứa của Cha mà họ nghe từ Chúa Jesus, và khoảnh 
khắc (hãy nhìn xem Shekinah lần nữa) khi âm thanh từ 
trời đến như tiếng gió thổi ào ào, mọi người thấy lưỡi 
mình tựa như bằng lửa, Đức Thánh Linh đến và Ngài 
làm gì? Chúa đổ tất cả họ từ Phòng Cao xuống sân chợ, 
quyền năng Chúa gặp gỡ công chúng để tất cả họ đều 
sững sờ vì nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Lễ Ngũ 
Tuần đẩy các môn đồ vào phố thị, nếu không chuẩn bị 
để làm bất kỳ việc gì cho Chúa, các bạn đừng mong đợi 
cuộc chạm trán với Chúa làm thay đổi cuộc đời mình. 
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 Một lần nữa, tôi không nói rằng tất cả người 
nam nầy đều gặp gỡ Chúa, nhưng chắc chắn sẽ làm 
tăng nhanh trải nghiệm về cuộc chạm trán với Ngài, 
nếu các bạn thưa: “Lạy Chúa, có con đây, xin hãy sai 
con!” Các bạn biết, Đức Chúa Trời muốn thay đổi thế 
giới, phải không? Một số người nghĩ các bạn là loại 
kiêu ngạo, khoa trương, hoặc có bí mật – đặc biệt ở đất 
nước chúng ta (Anh và Bắc Ai-len. ND) – những ai đưa 
ra các lời tuyên bố lớn, người ta đều hoài nghi về họ. 
Khi các bạn nói về buổi nhóm nhỏ như vầy – hãy nhìn 
quanh các bạn nơi đây, các bạn không phải tất cả loại 
đó. Đây là nơi đáng yêu và tất cả các bạn là người đáng 
yêu, song hãy nhìn vào các bạn – thật sự, trong sự phối 
hợp lớn sự việc, chúng ta là gì? Thế nhưng chúng ta tin 
vào Đức Chúa Trời vĩ đại, và tôi tin nếu Chúa có thể 
quay ngược thế giới xuống với mười hai người đàn ông 
– họ là các anh chàng trai trẻ, những người nhỏ tuổi, 
một số không được giáo dục – nếu Chúa có thể quay 
ngược thế giới xuống (điều đó được cho là do họ, 
không phải là bất kỳ ai ngoài xã hội thế tục: “Những 
người đàn ông nầy đã quay ngược thế giới xuống”) bởi 
quyền năng của Thánh Linh, thì Ngài lại không thể làm 
như vậy với chúng ta sao? Có phải các bạn tin Đức 
Chúa Trời có thể thay đổi thế giới từ Loughbrickland? 
Xin chào? Những người xuống trạm A1 ở Belfast thậm 
chí còn chưa nghe về Loughbrickland, các bạn biết thế! 
Họ chẳng biết đó là đâu! Nhưng Đức Chúa Trời có thể 
thay đổi thế giới trong buổi nhóm nhỏ như vầy. “Đầu 
bạn đã bị cắt! Có thật không?” Xin đừng đánh giá thấp 
quyền năng và tác động của cuộc chạm trán thiên 
thượng, ngay cả đối với một người, cho dù đó là Môi-
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se, Gia-cốp người trở thành Y-sơ-ra-ên – các bạn biết, 
họ vẫn ở quanh đây, Ghê-đê-ôn, Ê-sai. 

...nhưng chắc chắn sẽ làm tăng nhanh trải nghiệm 
về cuộc chạm trán với Ngài, nếu các bạn thưa: “Lạy 
Chúa, có con đây, xin hãy sai con!” 

 D. L. Moody đã có cuộc chạm trán thiên thượng 
mình, ông nói: “Phước hạnh đến trên tôi thình lình như 
tia chớp. Suốt nhiều tháng, tôi đói khát được phục vụ, 
tôi đã đến thời điểm nơi tôi sẽ chết nếu không nhận 
được quyền năng để phục vụ. Tôi nhớ mình đang dạo 
bước trên đường phố New York, không có gì hơn ngoài 
công việc kinh doanh. Vâng, vào một ngày, tôi không 
thể mô tả và ít khi nói đến bởi hầu như quá thiêng liêng 
và không thể đặt tên. Ngay tại đó, trên đường phố, 
quyền năng Đức Chúa Trời dường như đến trên tôi kỳ 
diệu đến nỗi tôi phải cầu xin Chúa để ở trong tay Ngài. 
Tôi được tràn ngập cảm giác sự tốt lành Chúa, tôi nhận 
biết hầu như mình có thể đem cả thế giới vào lòng 
mình. Tôi dùng các bài giảng cũ với cùng lẽ thật nhưng 
có quyền năng mới. Nhiều người rất ấn tượng và tin 
Chúa, điều nầy xảy ra những năm sau khi tôi được biến 
đổi. Giờ đây tôi sẽ không đặt mình trở lại trước trải 
nghiệm phước hạnh đó, nếu các bạn có thể cho tôi cả 
thế gian, thì đó sẽ là hạt bụi nhỏ trong sự cân bằng.” Có 
một số người trải nghiệm tương tự với Moody, tuy 
nhiên nhiều người nam người nữ khác được Chúa sử 
dụng lại không có các biểu lộ tuyệt vời giống như 
Moody, song đều được đầy dẫy Thánh Linh. Mối hiểm 
họa là chúng ta cố phỏng y theo trải nghiệm của người 
khác – đó không phải là những gì chúng ta nói đến. 
Nhưng chúng ta phải nhận thức như Moody: “Thế gian 
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vẫn chưa từng nhìn thấy những gì Đức Chúa Trời làm 
với một người hoàn toàn đầu phục Ngài”– Moody đã 
nói như vậy. Đức Chúa Trời có thể làm gì với các bạn, 
nếu các bạn có cuộc chạm trán thiên thượng của mình? 
Chúng ta hãy cầu nguyện. Giờ buổi nhóm chúng ta sắp 
kết thúc, song trong sự hiện diện của Chúa, ai ở nơi đây 
sẽ tự hạ mình xuống? Phải chăng các bạn nghe tiếng 
Chúa tối nay thách thức các sự bảo đảm giả hình, mà có 
lẽ các bạn đã nhìn thấy? 
 Cơ Đốc nhân trong đất nước chúng ta là những 
chuyên gia quan tâm đến giáo lý, đến giáo phái, đến 
phe phái chính trị, đến bản Kinh Thánh, đến hoạt động 
tôn giáo. Có phải các bạn sẽ chọn quay khỏi những sự 
đó và nhìn xem Chúa trên cao, Đấng siêu việt trên tất 
cả mọi sự? “Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần 
khác,” Chúa phán – “không hình tượng, không nghiện 
ngập, không ám ảnh, ngoài Ta,” vì Chúa xứng đáng 
được tôn thờ. Khi các bạn nhìn vào sự uy nghi vĩ đại 
Chúa, và khi thấy Đấng ngự trên ngai là Cứu Chúa với 
dấu đinh đóng trên tay Ngài, có thể có tội lỗi mà các 
bạn phải xưng ra. Các bạn sẽ làm thế chứ? Các bạn sẽ 
ăn năn? Các bạn sẽ đến dưới chân thập tự giá? Các bạn 
sẽ cho phép Chúa Jesus bởi Đức Thánh Linh tẩy sạch 
tội lỗi cho mình? Hãy để Chúa lấy mảnh than đẫm 
huyết cháy đỏ từ Gô-gô-tha chạm vào chính khu vực tội 
lỗi của các bạn, chạm tâm trí, môi miệng, động cơ, đạo 
đức, chạm ngay vào những gì tay các bạn làm, nơi chân 
các bạn đi đến. Hãy để Chúa chạm vào các bạn tối nay, 
làm sạch các bạn, và cho các bạn được tự do. Có quyền 
năng trong Huyết Chúa Jesus, không chỉ để tha thứ và 
tẩy sạch tội lỗi, mà còn có sức mạnh giúp các bạn thoát 
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khỏi ma lực của tội lỗi và Sa-tan. Có phải các bạn sẽ hạ 
mình, các bạn sẽ xưng tội, và sẽ cho phép Chúa chạm 
vào các bạn – rồi các bạn sẽ lắng nghe Lời Chúa? Đừng 
nghe kẻ thù, nó sẽ bảo các bạn đừng sử dụng, đừng 
thừa nhận, phải làm điều nầy điều nọ việc kia và các 
bạn yếu đuối – song các bạn sẽ không nghe theo chúng, 
mà lắng nghe Chúa, Đấng muốn các bạn khiêm 
nhường, thanh tẩy, và xứng hợp trong khoảnh khắc, để 
Ngài ủy thác cho các bạn? Chúa muốn ban cho các bạn 
Lời, muốn kêu gọi, muốn sai và trao quyền năng để các 
bạn làm một số việc nào đó. Một số người chúng ta bị 
chìm ngập trong sự “khốn nạn cho tôi!” mà không thể 
nghe được: “Ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta?” Thật 
nguy hiểm, lãnh thổ đó là của kẻ thù– Chúa muốn 
chúng ta chuyển khỏi “sự buồn rầu, đau khổ” để đi, 
“hãy đi và nói với mọi người!” Có lẽ Chúa đang phán 
với các bạn: “Các ngươi sẽ ngừng chìm đắm trong buồn 
rầu, đau khổ, các ngươi sẽ đứng dậy và đi chứ?” “...còn 
không rao truyền Tin Lành, thì khốn khó cho tôi thay” 
(I Côr. 9:16b). 
 Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho buổi 
nhóm nầy, và chúng con cảm nhận Ngài thật sự gặp gỡ 
chúng con tối nay, chúng con tạ ơn Chúa vì điều đó. 
Chúng con không hoàn toàn biết Chúa làm gì cho mỗi 
người cách cá nhân, nhưng chúng con hết lòng tin Chúa 
đang làm cách sâu sắc. Lạy Cha, chúng con cầu nguyện 
rằng kẻ thù sẽ chẳng được phép cướp lấy hạt giống Lời 
Chúa, hạt giống đó sẽ tìm được đất tốt ở tấm lòng 
chúng con, và kết quả cho vinh hiển Ngài – bởi Chúa 
đã lựa chọn, giao phó chúng con để kết nhiều quả cho 
vinh hiển Ngài. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì ở 
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với chúng con tối nay, tạ ơn Ngài vì những gì Chúa 
đang làm, và thậm chí cầu nguyện cho đĩa CD mà mọi 
người có lẽ đang nghe sứ điệp nầy, rằng Chúa sẽ hiển 
thị và làm phép lạ cho đời sống của bất kỳ ai nghe được 
– nguyện tất cả chúng con, lạy Chúa, có cuộc chạm trán 
thiên thượng với Ngài. Chúng con cầu nguyện Chúa sẽ 
ở tiếp tục với chúng con thì giờ còn lại trong sự thông 
công, trò chuyện với nhau. Lạy Chúa, chúng con cầu 
nguyện cho mỗi người ở đây, bởi vì mỗi chúng con đều 
có khó khăn, đấu tranh, và thử thách của riêng mình, 
rằng trong mọi sự chúng con nhìn thấy Chúa trên cao 
và nhận ra Ngài có thể làm bất cứ sự gì cho chúng con. 
Chúng con cầu nguyện trong Danh Chúa Jesus Christ. 
A-men. 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Phần 5 

Ê-li Trên Núi Hô-rếp 

David Legge 

 

 Vâng, chào mọi người! Thật tốt lành lại được ở 
đây với các bạn lần nữa – chúng ta đang trong phần 
nghiên cứu thứ năm của loạt bài tựa đề “Các Cuộc 
Chạm Trán Thiên Thượng Với Đức Chúa Trời.” Tôi 
muốn các bạn cùng giở với tôi Thánh Kinh, Sách Các 
Vua Thứ Nhất đoạn 19 – tối nay chúng ta sẽ xem xét 
“Ê-li Đứng Trên Núi Hô-rếp” – và chúng ta sẽ đọc từ 
câu 1 đến câu 18: 

 “1A-háp thuật lại cho Giê-sa-bên mọi điều Ê-li 
đã làm, và người đã dùng gươm giết hết thảy tiên tri 
Ba-anh làm sao. 2Giê-sa-bên sai một sứ giả đến Ê-li mà 
nói rằng: Nếu ngày mai trong giờ này, ta không xử 
mạng sống ngươi như mạng sống của một người trong 
chúng nó, nguyện các thần đãi ta cách nặng nề.  
 3Vì vậy, Ê-li sợ hãi, đứng dậy chạy đi đặng cứu 
mạng sống mình. Ðến tại Bê-e-Sê-ba, thuộc về Giu-đa, 
người để tôi tớ mình lại đó. 4Còn người vào đồng vắng, 
đường đi ước một ngày, đến ngồi dưới cây giếng giêng, 
xin chết mà rằng: Ôi Ðức Giê-hô-va! đã đủ rồi. Hãy 
cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ 
tôi.  
 5Ðoạn, người nằm ngủ dưới cây giếng giêng. 
Có một thiên sứ đụng đến người và nói rằng: Hãy chổi 
dậy và ăn. 6Người nhìn thấy nơi đầu mình một cái bánh 
nhỏ nướng trên than, và một bình nước. Người ăn 
uống, rồi lại nằm. 7Thiên sứ của Ðức Giê-hô-va đến lần 
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thứ nhì, đụng người và nói rằng: Hãy chổi dậy và ăn, vì 
đường xa quá cho ngươi. Vậy người chổi dậy, ăn và 
uống, 8rồi nhờ sức của lương thực ấy, người đi bốn 
mươi ngày và bốn mươi đêm cho đến Hô-rếp, là núi 
của Ðức Chúa Trời.  
 9Ðến nơi, người đi vào trong hang đá, ngủ đêm 
ở đó. Và kìa, có lời của Ðức Giê-hô-va phán với người 
rằng: Hỡi Ê-li, ngươi ở đây làm chi? 10Người thưa 
rằng: Tôi đã rất nóng nảy sốt sắng vì Giê-hô-va Ðức 
Chúa Trời Vạn Quân; vì dân Y-sơ-ra-ên đã bội giao 
ước Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết 
những tiên tri Ngài; chỉ một mình tôi còn lại, và họ 
cũng kiếm thế cất mạng sống tôi. 11Ðức Chúa Trời 
phán với người rằng: Hãy đi ra, đứng tại trên núi trước 
mặt Ðức Giê-hô-va. Nầy Ðức Giê-hô-va đi ngang qua, 
có một ngọn gió mạnh thổi dữ tợn trước mặt Ngài, xé 
núi ra, và làm tan nát các hòn đá; nhưng không có Ðức 
Giê-hô-va trong trận gió. Sau trận gió có cơn động đất; 
nhưng không có Ðức Giê-hô-va trong cơn động đất. 
12Sau cơn động đất có đám lửa; nhưng không có Ðức 
Giê-hô-va trong đám lửa. Sau đám lửa, có một tiếng êm 
dịu nhỏ nhẹ.  
 13Khi Ê-li vừa nghe tiếng đó, thì lấy áo tơi bao 
phủ mặt mình, đi ra đứng tại nơi miệng hang; nầy có 
một tiếng phán với người rằng: Hỡi Ê-li, ngươi làm chi 
đây? 14Người thưa rằng: Tôi rất nóng nảy sốt sắng vì 
Giê-hô-va Ðức Chúa Trời Vạn Quân, vì dân Y-sơ-ra-ên 
đã bội giao ước của Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, 
dùng gươm giết những tiên tri; chỉ một mình tôi còn lại, 
và họ cũng tìm cách cất mạng sống tôi. 15Nhưng Ðức 
Giê-hô đáp với người rằng: Hãy bắt con đường đồng 



Ê-li Trên Núi Hô-rếp 123 

vắng đi đến Ða-mách. Khi đến rồi, ngươi sẽ xức dầu 
cho Ha-xa-ên làm vua Sy-ri; 16ngươi cũng sẽ xức dầu 
cho Giê-hu, con trai của Nim-si, làm vua Y-sơ-ra-ên; 
và ngươi sẽ xức dầu cho Ê-li-sê, con trai Sa-phát, ở A-
bên-Mê-hô-la, làm tiên tri thế cho ngươi. 17Ai thoát 
khỏi gươm của Ha-xa-ên sẽ bị Giê-hu giết; ai thoát 
khỏi gươm của Giê-hu sẽ bị Ê-li-sê giết. 18Nhưng Ta đã 
để dành lại cho Ta trong Y-sơ-ra-ên bảy ngàn người 
không có quỳ gối xuống trước mặt Ba-anh, và môi họ 
chưa hôn nó.” 
 Chúng ta hãy cầu nguyện cùng nhau, giờ đây 
xin Đức Chúa Trời phán vào tấm lòng các bạn. Chúng 
ta muốn gặp gỡ Chúa, vì vậy chúng ta cầu nguyện xin 
Đức Chúa Trời gặp và phán với mỗi người tối nay. Lạy 
Cha, chúng con đến với Chúa, và thờ phượng Ngài, và 
chúng con thừa nhận như đọc ở Thánh Kinh – sự bày tỏ 
trên Núi Cạt-mên – chúng con công bố Ngài, Giê-hô-va 
là Chúa, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, không có ai 
ngoài Ngài, Chúa. Chúng con tuyên xưng Chúa Jesus 
Christ, Con Ngài, Cứu Chúa của chúng con. Lạy Chúa, 
chúng con cầu nguyện xin Ngài lấp đầy bầu không khí 
nầy với Chúa Jesus Christ bởi Đức Thánh Linh, để mọi 
sự sẽ được nhậm – ngay cả đời sống riêng chúng con, 
có thể bướng bỉnh, hay nổi loạn, ngoan cố – lạy Chúa, 
xin hãy khiến những điều đó tan chảy trong sự hiện 
diện Ngài. Chúng con chỉ mong đợi gặp gỡ Ngài, Chúa 
ơi! Chúng con thật sự khao khát được gặp Ngài tối nay. 
Bất kể nhu cầu chúng con là gì, lạy Chúa, Ngài sẽ đến 
với tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. Lạy Chúa, chúng con chờ đợi 
Ngài, chúng con chờ đợi Ngài, Chúa ơi! Xin dùng Lời 
Ngài và ban cho chúng con tâm trí để hiểu cùng tấm 
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lòng để nhận những gì Đức Thánh Linh phán với chúng 
con tối nay. Xin giúp chúng con – chúng con cầu 
nguyện trong Danh Chúa Jesus. A-men. 
 Tôi không biết có ai lần đầu tiên đến đây tối nay 
không. Dĩ nhiên các bạn rất được hoan nghênh, nhưng 
chúng ta đã trải qua loạt bài “Cuộc Chạm Trán Thiên 
Thượng” từ tháng Chín– những gì có thể xảy ra trong 
khoảnh khắc với Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về loại 
gặp gỡ thiêng liêng gần gũi, bất cứ khi nào người ta 
thật sự có khoảnh khắc được chạm trán Chúa theo cách 
đáng kinh ngạc. Họ đến như thể mặt đối mặt với Đức 
Chúa Trời và trải nghiệm Ngài. Chúng ta nói trong 
những tuần nầy rằng chúng ta tin Chúa cách cá nhân – 
vậy chúng ta phải mong đợi gặp gỡ cách cá nhân với 
Ngài. Chúng ta đã xem xét các câu chuyện nổi tiếng ở 
Kinh Thánh, song từ bối cảnh đặc biệt các chạm trán cá 
nhân với Đức Chúa Trời. Có rất nhiều phân đoạn 
Thánh Kinh để chúng ta có thể lấy ra loạt bài nói về 
việc nầy, nhưng chúng ta muốn chủ yếu dựa trên khía 
cạnh là những cá nhân có liên quan gặp gỡ Chúa theo 
cách nầy – nó đã thay đổi cuộc đời họ như thế nào – và 
với trợ giúp của Đức Thánh Linh, chúng ta rút ra được 
các nguyên tắc mà theo đó chính chúng ta cũng có thể 
thật sự gặp gỡ Chúa. Chúng ta nhìn vào “Môi-se Nơi 
Bụi Gai Cháy,” chúng ta xem xét “Gia-cốp Ở Rạch 
Gia-bốc,” chúng ta khảo sát “Ghê-đê-ôn Trong Nơi Bàn 
Ép,” và vừa rồi bài học chúng ta là “Ê-sai Tại Ngôi Cao 
Sang Chúa.” 

Những gì chúng ta thấy có thể sẽ phá hỏng một số 
giả định chúng ta có về sự gặp gỡ Đức Chúa Trời 
thật sự như thế nào... 
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 Tối nay chúng ta nhìn xem “Ê-li Đứng Trên Núi 
Hô-rếp”– và thật sự chúng ta thấy ông ở ba nơi. Đề 
mục là “Ê-li Đứng Trên Núi Hô-rếp” nhưng chúng ta 
thấy ít nhất ông ở ba nơi trong phần Kinh Thánh mà 
chúng ta cùng đọc. Chúng ta thấy ông dưới cây giếng 
giêng,1 thấy ông trong hang đá, và cuối cùng chúng ta 
thấy ông trên núi. Chúng ta có thể gọi tất cả các cảnh 
nầy là kịch bản tình huống, bày tỏ việc hiếu thấu bên 
trong sự vật mà trên thực tế có thể mâu thuẫn với khuôn 
mẫu điển hình các cuộc chạm trán thiên thượng. Hãy 
cho phép tôi giải thích rằng những gì chúng ta thấy tối 
nay có thể sẽ phá hỏng một số giả định chúng ta có về 
sự gặp gỡ Đức Chúa Trời thật sự thế nào. 
 Vì vậy, tôi muốn chúng ta phải đi đến những 
nơi đó ngay bây giờ. Trước hết, chúng ta đi với Ê-li đến 
dưới cây giếng giêng trong sa mạc. Thật ra cách mà 
chúng ta thấy Ê-li nơi đây là ông đã thất vọng và ngã 
lòng, cô độc dưới cây giếng giêng nơi đồng vắng thất 
vọng và ngã lòng. Đó không phải là cách chúng ta 
mong đợi giai đoạn chuẩn bị cho cuộc chạm trán thiên 
thượng – thế nhưng, nếu có mặt với chúng tôi trong 
những bài học nầy, các bạn sẽ thấy có thể có mô hình 
tốt ở đây. Các bạn nhớ khi Môi-se gặp Chúa nơi bụi gai 
cháy, ông đã ở đồng vắng bốn mươi năm. Chúng ta nói 
về trải nghiệm đồng vắng thường đi liền trước cuộc 
chạm trán thiên thượng. Rồi Gia-cốp ở Rạch Gia-bốc, 
                                                 
 1Cây giếng giêng (broom tree, cây chổi) là loại cây có 
tàng rất rậm và rộng, rễ ăn thật sâu vào lòng đất để hút ẩm. Cây 
mọc khắp mọi vùng hoang mạc Trung Đông. Các trước giả Thi 
Thiên thường kết nối cây giếng giêng với sự tang thương, sầu khổ, 
và trừng phạt. ND. 
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ông gặp rắc rối, là kẻ tiếm đoạt, tên trộm cắp, gã nắm 
gót chân, ông thật sự vật lộn với chính mình – mặc dù 
ông vật lộn với Đức Chúa Trời, vị Thiên Sứ nầy là biểu 
hiện tiền hóa thân Chúa Jesus chúng ta, nhưng có cảm 
giác Gia-cốp vật lộn với chính ông – ông không đầu 
hàng. Thế mà tại nơi đó, Đức Chúa Trời đã gặp ông. 
Các bạn nhớ, Ghê-đê-ôn đập lúa mạch trong nơi bàn ép 
rượu vì sợ hãi kẻ thù, Đức Chúa Trời đến giữa khi ông 
kinh khiếp mà rằng: “Hỡi người dõng sĩ!”– song đầu 
gối ông run rẩy và răng cắn lấy móng tay vì sợ. Nhưng 
đó lại là nơi Chúa gặp Ghê-đê-ôn. Các bạn nhớ, Ê-sai 
“Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi 
cao sang.” Có sự thất vọng lớn nơi đây, trên thực tế nỗi 
đau buồn khôn xiết mà Ê-sai trải qua bởi Ô-xia, người 
được xem là vị vua vĩ đại nhất đã chết – nhưng vua 
phải chết vì tội thờ lạy hình tượng. Nhưng đó lại là lúc 
Đức Chúa Trời gặp Ê-sai. Chúng ta thấy sự gì đó tương 
tự ở đây với Ê-li, và tất cả dạy rằng Chúa gặp chúng ta 
theo nhu cầu của chúng ta. Há điều đó không quý giá 
sao? Chúa gặp chúng ta trong sự tan vỡ và niềm tuyệt 
vọng của chúng ta. Có lẽ đó là nơi chúng ta tìm được 
chính mình tối nay chăng? Vâng, các bạn hãy sẵn sàng, 
bởi Đức Chúa Trời có thể gặp gỡ các bạn. 
 Tôi mong các bạn hiểu về những yếu tố góp 
phần đưa Ê-li đến dưới cây giếng giêng với sự thất 
vọng và ngã lòng. Có thể các bạn muốn ghi lại vì tôi 
nghĩ sẽ hữu ích cho các bạn. Điều thứ nhất tôi chú ý 
(không thấu đáo lắm) đó là tâm trạng Ê-li để đối phó 
với sự phản kháng ma quỷ từ trận chiến thuộc linh ông 
can dự. Tôi có ám chỉ điều đó trong lời cầu nguyện, 
Các Vua Thứ Nhất đoạn 18, các bạn nhớ Ê-li thách đấu 
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với các tiên tri của Ba-anh – nếu thần của chúng đáp lời 
bằng lửa, thiêu đốt của lễ, và tất nhiên đã không xảy ra; 
nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời giáng lửa xuống thiêu 
đốt của lễ. Chiến thắng tuyệt vời cho Giê-hô-va Đức 
Chúa Trời trên Núi Cạt-mên. Như vậy xung đột thuộc 
linh, sự va chạm quyền lực xảy ra, và không nghi ngờ 
gì, Đức Chúa Trời là Đấng chiến thắng, nhưng Ê-li, 
người của Đức Chúa Trời là anh hùng – song ngay sau 
đó, trên gót chân chiến thắng thuộc linh nầy, Ê-li tìm 
thấy chính mình thất vọng và ngã lòng. 
 Nếu xem lại từ câu 1 đến câu 3, các bạn thấy 
Giê-sa-bên nhắn lời về những gì Ê-li làm với các tiên 
tri Ba-anh, ông đã giết hết bọn chúng, bà nói: “Nếu 
ngày mai trong giờ này, ta không xử mạng sống ngươi 
như mạng sống của một người trong chúng nó, nguyện 
các thần đãi ta cách nặng nề. Vì vậy, Ê-li sợ hãi, đứng 
dậy chạy đi đặng cứu mạng sống mình, đến tại Bê-e-
Sê-ba, thuộc về Giu-đa.” Giờ đây xin để tôi nói trước 
khi đi xa hơn, nếu thấy mình ở tuyến đầu trận chiến 
thuộc linh, các bạn cần phải nghĩ là Sa-tan đánh dấu 
vào các bạn. Tôi không muốn gây ra sự sợ hãi trong các 
bạn vì sợ hãi đến từ ma quỷ – chúng ta không được ban 
cho tinh thần sợ hãi, mà là quyền năng tâm linh để yêu 
thương. Tuy nhiên chúng ta không được ngu dốt trước 
mưu kế của ma quỷ, không ngây thơ đến mức đặt chính 
mình vào khu vực nguy hiểm, không nhận ra kẻ thù 
nghịch chúng ta là ma quỷ như sư tử rống, rình mò 
chung quanh tìm kiếm người chúng có thể nuốt được, 
người kháng cự lại kiên định trong đức tin. Nếu đang 
tiến tới vì Chúa ở Vương Quốc Ngài, các bạn phải đoán 
trước phản ứng đáp trả hết lần nầy đến lần khác của ma 
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quỷ. Chúng ta phải mang lấy mọi khí giới của Đức 
Chúa Trời – tại sao? “Vì chúng ta đánh trận, chẳng 
phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng 
thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng 
các thần dữ ở các miền trên trời vậy” (Ê-phê-sô 6:12).  

Nếu tự thấy mình ở tuyến đầu trận chiến thuộc linh, 
các bạn cần phải nghĩ rằng Sa-tan đánh dấu vào các 
bạn... 

 Nhưng tôi nghĩ, có lẽ đối với tôi dầu sao đi nữa, 
điều đáng ngạc nhiên về khoảnh khắc nầy trong cuộc 
đời Ê-li là: Ông đã rất can đảm đến mức nầy. Ý tôi là 
nếu các bạn nhìn vào I Vua 18:17, Ê-li đi đến đối mặt 
với Vua A-háp, Kinh Thánh nói: “Vừa khi A-háp thấy 
Ê-li, thì nói rằng: Có phải ngươi, là kẻ làm rối loạn Y-
sơ-ra-ên chăng?”– và Ê-li sẵn sàng trả lời, “Ê-li đáp 
rằng: Chẳng phải tôi làm rối loạn Y-sơ-ra-ên đâu; bèn 
là vua và nhà cha vua, bởi vì vua đã bỏ điều răn của 
Ðức Giê-hô-va, và đã tin theo thần Ba-anh. Vậy bây 
giờ vua hãy sai người đi nhóm cả Y-sơ-ra-ên, với bốn 
trăm năm mươi tiên tri của Ba-anh, và bốn trăm tiên tri 
của Át-tạt-tê, ăn tại bàn Giê-sa-bên, khiến họ đến cùng 
tôi trên núi Cạt-mên” (I Vua 18:18-19). Thế nhưng ông 
nhận được thông điệp ở ba câu đầu đoạn 19 của Sách 
Các Vua Thứ Nhất từ Giê-sa-bên, đây chỉ là lời đe dọa 
từ một người đàn bà lại tác động vào Ê-li đến nỗi ông 
sợ hãi, đứng dậy chạy vào đồng vắng mà trốn. Thật 
không thể tin được, phải không? Một nghịch lý vậy!!! 
 Nhưng các bạn thấy – chúng ta sẽ đùa bỡn với 
việc nầy tối nay – có một điểm nên lưu ý, đôi khi chúng 
ta tham gia chiến trận, áo giáp chúng ta có thể bị tuột, 
nhược điểm lộ ra, và qua đó kẻ thù khai thác. Chúng ta 
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phải rất thận trọng, nhưng không đến mức quá bận rộn 
chiến đấu mà quên duy trì sự gần gũi với Chúa. Điều 
nầy vừa đến với tôi, và tôi không định nói ra, song nếu 
chúng ta tự để bản thân mình yếu đuối với Chúa, chúng 
ta sẽ không dễ bị tấn công, không dễ bị tổn thương bởi 
kẻ thù. 
 Ê-li lâm vào hoàn cảnh nầy như thế nào? Sự 
phản ứng kịch liệt yêu ma quỷ quái từ trận chiến thuộc 
linh. Điều thứ hai, chúng ta dễ bị tấn công, dễ bị tổn 
thương hơn sau khi thành công. Ngay sau trải nghiệm 
đỉnh cao thuộc linh, chúng ta cần phải cẩn thận về thất 
bại theo sau thắng lợi thuộc linh. Tôi không nhớ đã 
nghe điều nầy ở đâu và cố xác minh lại nhưng không 
thể, vậy xin đừng trích dẫn – nhưng tôi nghe hoặc đọc 
từ đâu đó, vào thời kỳ chiến tranh các phi công chiến 
đấu đâm sầm xuống đất. Họ đã thực hiện tất cả nhiệm 
vụ mình, chiến đấu hoặc ném bom, nhưng lúc trở về 
không có gì lạ khi họ lại đâm sầm xuống đất – tại sao 
vậy? Bởi vì họ thư giãn, họ lơi lỏng cảnh giác và trở 
nên dễ bị tổn thương. Tôi nhớ lại – và tôi tin nhà truyền 
giáo vĩ đại Sam Workman nói với tôi nhiều năm trước 
đây: “David, đừng để ma quỷ đánh cắp chiến thắng của 
bạn.” Đó là điểm tốt, phải không? 

Đôi khi chúng ta tham gia chiến trận, áo giáp chúng 
ta có thể bị tuột, nhược điểm lộ ra, và qua đó kẻ thù 
khai thác... 

 Sau khi thành công, thung lũng mà Ê-li đến lúc 
ông dễ bị tấn công hơn, nhưng ông bị phơi bày ra như 
thế nào? Vâng, tôi muốn các bạn thấy ông đã ấp ủ sự 
dối trá của kẻ thù – các bạn có thấy không? Tôi đã đọc 
qua suốt cuộc đời của Ê-li và Ê-li-sê gần đây trong suy 
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gẫm riêng mình, và tôi thật sự nắm vững – đặc biệt với 
Ê-li – bởi cụm từ lặp đi lặp lại trong câu chuyện của Ê-
li và Lời Chúa đến với ông. Nhưng giờ đây điều gì xảy 
ra? Ông đã để chỗ cho lời ma quỷ qua Giê-sa-bên, ông 
nghe những gì bà ta nói. Thật dễ dàng cho tất cả chúng 
ta làm như vậy, trên thực tế hầu hết hoàn cảnh và vấn 
đề mà chúng ta tự nhận vào mình chủ yếu đến từ việc 
nghe theo lời dối trá của ma quỷ. Tôi nói rất, rất nhiều 
lần: Khi tin vào lời dối trá, các bạn trao quyền cho kẻ 
dối trá. Ê-li tin lời dối trá ma quỷ qua Giê-sa-bên, và 
trao quyền cho bà ta trong sự quyến rũ mê hoặc. Ông 
trở nên bị tê liệt. 
 Rồi chúng ta thấy ở câu 3 và tới nữa, Ê-li bước 
đi, ông bắt đầu đi bằng mắt nhìn, chứ không phải bởi 
đức tin. Hãy xem những gì ông nói trong câu 3 sau khi 
nghe lời nhắn từ Giê-sa-bên: “Ê-li sợ hãi, đứng dậy 
chạy đi đặng cứu mạng sống mình.” Rõ ràng ông nhìn 
trước điều xảy ra, ông sẽ bị các lực lượng Giê-sa-bên 
giết chết; bà ta chắc chắn xử mạng sống ông như mạng 
sống các tiên tri Ba-anh. Ê-li đã thấy – điều xảy ra: 
Chúng ta tin lời dối trá của kẻ thù. Đây là sự đối nghịch 
của đức tin, nầy – “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời và 
điều đó kể là công bình cho người,” rồi Chúa ban cho 
ông khải tượng, rằng dòng dõi ông trên đất sẽ nhiều 
như sao trên trời. Đó là cách Đức Chúa Trời làm việc, 
Ngài ban Lời vào tấm lòng các bạn, rồi ban cho khải 
tượng, và trông đợi các bạn nói ra khải tượng đó. Áp-
ra-ham tin, nhưng ông nói ra bởi tên ông đã thay đổi từ 
Áp-ram sang Áp-ra-ham, và Áp-ra-ham nghĩa là “cha 
của nhiều dân tộc”– đó há không đáng tức cười sao? 
Ông là người không thể có bất kỳ đứa con nào, và các 



Ê-li Trên Núi Hô-rếp 131 

bạn hỏi: “Ông tên gì?” Ông trả lời: “Cha của nhiều dân 
tộc”– và ông phải nói có lẽ hàng trăm lần trong tháng; 
nhưng ông đã nói ra lời tuyên bố của Đức Chúa Trời 
phán vào tấm lòng ông, những gì Chúa tỏ cho ông thấy 
trong khải tượng, và bởi đức tin ông công bố ra. Nhưng 
ở đây chúng ta thấy điều ngược lại trong Ê-li – các bạn 
thấy không? Ê-li nghe tiếng nói của kẻ thù và ông bắt 
đầu thấy – đây là những gì xảy ra với chúng ta, sự 
tưởng tượng chúng ta tràn ngập lời dối trá – ông khởi 
sự nói ra. Các bạn có thể thấy tất cả mọi điều, trong 
chốc lát nữa chúng ta sẽ xem xét những gì ông nói, 
nhưng ông bắt đầu nói ra niềm tin sai lầm nầy. 
 Tôi tự hỏi điều gì các bạn đang nói về đời sống 
của riêng các bạn? Tôi tự hỏi sự tập trung các bạn vào 
lời hứa của Đức Chúa Trời có làm thay đổi những sự đe 
dọa kẻ thù gây ra nỗi sợ hãi trong lòng các bạn không? 
Thật đáng kinh ngạc, khi chúng ta thấy nơi Ê-li ở trong 
đoạn 18 (Các Vua Thứ Nhất)? Đức Chúa Trời bảo vệ 
Ê-li khỏi tay A-háp và Giê-sa-bên suốt ba năm rưởi; rồi 
đột nhiên ông vỡ ra từng mảnh, sợ hãi thay thế đức tin, 
ông chạy đi đặng cứu mạng sống mình – điều đó nếu có 
thể xảy ra với Ê-li vĩ đại, thì cũng có thể xảy ra cho bất 
kỳ ai trong chúng ta.  

Hầu hết hoàn cảnh và vấn đề mà chúng ta tự nhận 
vào mình chủ yếu đến từ việc nghe theo lời dối trá 
của ma quỷ...     

 Những yếu tố góp phần đưa Ê-li đến dưới cây 
giếng giêng với sự thất vọng và ngã lòng như thế nào? 
Sự phản kháng ma quỷ từ trận chiến thuộc linh; Ê-li dễ 
bị tấn công, dễ bị tổn thương hơn sau thành công; Ê-li 
đã ấp ủ sự dối trá của kẻ thù; Ê-li bắt đầu đi bằng mắt 
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nhìn, chứ không phải bởi đức tin; và thứ năm, Ê-li từng 
chạy nhờ Thánh Linh, nhưng giờ đây ông chạy trong 
xác thịt. Hãy để tôi so sánh hai câu Kinh Thánh: “Tay 
Ðức Giê-hô-va giáng trên Ê-li; người thắt lưng, chạy 
trước A-háp cho đến khi tới Gít-rê-ên” (I Vua 18:46). 
Đây là cú chạy nước rút siêu nhiên, rồi chúng ta xem: 
“Còn người vào đồng vắng, đường đi ước một ngày, 
đến ngồi dưới cây giếng giêng” (I Vua 19:4). Người 
chạy bởi Thánh Linh và kẻ kia chạy trong xác thịt. Các 
bạn biết việc gì xảy ra khi các bạn chạy trong xác thịt 
không? Các bạn kiệt sức. 
 Làm việc quá sức là điều hiện thực, các bạn có 
thể lạm dụng trong công việc – dù đó là công việc Chúa 
hay bất kỳ loại nghề nghiệp nào – làm việc quá sức đều 
xấu. Tất cả chúng ta cần cân bằng đời sống mình, song 
có sự hiểu lầm phổ biến rằng kiệt sức đến từ lạm dụng 
công việc. Có lẽ sự kiệt sức thể chất sẽ đến mức độ nào 
đó, nhưng kiệt sức thuộc linh đến từ việc làm xác thịt 
hơn là việc làm của Thánh Linh. Làm việc siêng năng, 
khó nhọc chẳng bao giờ thật sự giết chết bất kỳ ai, trừ 
phi lạm dụng nó – nhưng thường thì lạm dụng là việc 
làm xác thịt, không phải của Thánh Linh. Kiệt sức là 
khi các bạn bị căng thẳng (stress) nội tâm mãn tính đến 
mức độ gây ra tình trạng kiệt quệ sâu đậm, đặc biệt tinh 
thần, và hậu quả là các bạn bị rối loạn tình cảm và thể 
chất – kiệt sức là như vậy. Các bạn làm việc mệt nhọc, 
các bạn lấy vài ngày nghỉ, và các bạn lại OK– đó không 
phải kiệt sức, chỉ là mệt nhọc. Nhưng sau khi nghỉ ngơi 
mà vẫn không phục hồi lại được, đó là kiệt sức – bởi sự 
gì đó sâu thẳm ở tâm linh các bạn, và đây là điều Ê-li 
có. Tại sao? Vì ông đã bỏ chạy trong xác thịt. Ê-li từng 
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chạy bởi Thánh Linh, giờ đây chạy đi trong xác thịt ông 
đang sai hướng! Há chẳng phải là những gì Phao-lô nói 
với tín hữu Ga-la-ti sao? “Sao anh em ngu muội dường 
ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Ðức Thánh Linh, nay sao 
lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?” (Gal. 3:3). Đó là lý 
do tại sao Ê-li lại ở nơi nầy. 
 Thứ sáu: Tất cả gây cho Ê-li tuyệt vọng ở chính 
đời sống mình. Tôi không nghĩ quá cường điệu khi nói 
Ê-li muốn tự tử nơi đây, bởi bất kỳ ai nói “hãy cất lấy 
mạng sống tôi”– thật không xa với tự tử. Há chẳng thú 
vị sao khi Môi-se cũng nói như vậy? Và Gióp, Giô-na, 
Giê-rê-mi nữa – tất cả họ đều nói “tôi ước mình được 
chết!” Nhưng cội rễ của sự cảm thán Ê-li, rằng sự sống 
kết thúc lại là niềm kiêu hãnh và tự bảo vệ. Hãy xem 
những từ ngữ, câu 2: “mạng sống ngươi,” câu 3: “mạng 
sống mình,” câu 4: “mạng sống tôi”– tất cả về sự sống 
ông, vì ông không hơn các tổ phụ mình. Ê-li tuyệt vọng 
vì ông không được ưa thích ở đất nước nầy, Giê-sa-bên 
muốn giết ông, và ông cảm thấy mình thất bại – ông chỉ 
muốn chết. Trong khi thật sự những gì Ê-li cần phải 
làm – dĩ nhiên, tôi chỉ trình bày chi tiết Thánh Kinh – 
nhưng điều Ê-li thật sự cần phải làm là những gì tất cả 
chúng ta cần phải làm, đó là chết chính mình, chết bản 
ngã mình (die to self). Chúa Jesus đã phán gì? “Ai vì cớ 
ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được”– đúng không? 

Nhưng cội rễ của sự cảm thán Ê-li, rằng sự sống kết 
thúc lại là niềm kiêu hãnh và tự bảo vệ... 

 Vậy cách nhanh chóng, giải pháp nào cho Ê-li 
dưới cây giếng giêng nơi đồng vắng, đầy thất vọng và 
ngã lòng? Vâng, điều đầu tiên chúng ta thấy là sự can 
thiệp của thiên sứ. Câu 5: “Ðoạn, người nằm ngủ dưới 
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cây giếng giêng. Có một thiên sứ đụng đến người và 
nói rằng: Hãy chổi dậy và ăn.” Tôi có thể nói với các 
bạn: Bất kỳ nơi đâu trong cuộc đời các bạn, dù ở dưới 
cây giếng giêng, hay đoạn 18 trên đỉnh núi cao, luôn 
được mở ra cho sự bất ngờ của Đức Chúa Trời! “Có 
một thiên sứ,” đây là sự can thiệp của thiên sứ. Chúng 
ta tin rằng thiên sứ được sai đến để chăm sóc, chăn dắt 
những người được thừa hưởng sự cứu rỗi, đó là các bạn 
nếu các bạn là con Đức Chúa Trời. Các bạn cần phải tin 
các thiên sứ, và các bạn cần có đôi mắt nội tại mở ra để 
biết về các thiên sứ và những gì họ làm. Họ đang làm 
nhiều việc đáng sợ lạ lùng hơn các bạn nhận thức, tôi 
có thể nói với các bạn: Tôi tin rằng hầu hết những việc 
Đức Chúa Trời làm cho chúng ta, Ngài dùng các thiên 
sứ thực hiện chúng. 
 Thế nhưng điều nầy không thể chỉ áp dụng cho 
các thiên sứ theo nghĩa đen, vì chúng ta biết thiên sứ là 
sứ giả, phải không? Từ ngữ theo nghĩa đen “sứ giả” và 
Hê-bơ-rơ 13:2 nói về, “Chớ quên sự tiếp khách; có khi 
kẻ làm điều đó, đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết.” Vì 
vậy đôi khi, ngay cả với ẩn dụ, người ta có thể đến và 
như thiên sứ họ giúp chúng ta. Nhưng đây là điểm mấu 
chốt: Cho dù là tự nhiên hay siêu nhiên, người nầy cần 
được giúp, phải không? Người cần sự can thiệp. Các 
bạn có thấy, bất cứ khi nào các bạn có một Ê-li phức 
tạp – đó là gì? “Tôi bị bỏ lại một mình! Khốn nạn cho 
tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ mình”– các bạn trở 
thành kẻ đi lang thang cô độc, cả thế gian sẽ đi xuống 
địa ngục trong chiếc xe đẩy tay, Hội Thánh trôi vào mớ 
lộn xộn, các bạn là người có đáp án và lẽ thật – các bạn 
biết ý tôi là gì không? Khi đó, các bạn biết các bạn cần 



Ê-li Trên Núi Hô-rếp 135 

gì không? Các bạn cần người khác! Nếu các bạn thất 
vọng, nếu các bạn ngã lòng, các bạn cần sự can thiệp.       
 Nhưng Ê-li không chỉ cần sự can thiệp của thiên 
sứ, ông cần can thiệp thực hành– tôi yêu thích việc nầy. 
“Có một thiên sứ đụng đến người và nói rằng: Hãy 
chổi dậy và ăn. Người nhìn thấy nơi đầu mình một cái 
bánh nhỏ nướng trên than, và một bình nước. Người ăn 
uống, rồi lại nằm. Thiên sứ của Ðức Giê-hô-va đến lần 
thứ nhì, đụng người và nói rằng: Hãy chổi dậy và ăn, vì 
đường xa quá cho ngươi.” Người nam nầy cần ngủ và 
ông cần thức ăn – các bạn biết các bạn cần ngủ không? 
Một số các bạn thì ngủ không là vấn đề gì với họ, đây 
không phải bài giảng các bạn cần phải nghe – có lẽ các 
bạn ở giữa giấc ngủ ngon ngay bây giờ! Nhưng một số 
người nghĩ không ngủ mới là thuộc linh. Tôi vui mừng 
bởi Chúa Jesus ngủ ở dưới thuyền, phải không? Vâng, 
Ngài thức dậy rất sớm để tìm kiếm Đức Chúa Trời, và 
đôi khi tôi chỉ trích khi nghe ai đó thức dậy vào lúc ba 
hay bốn giờ sáng – tôi không nói tôi sẽ không bao giờ 
làm như vậy, song tôi thấy khó mà thức vào thì giờ đó! 
Nhưng chúng ta cần ngủ, chúng ta được tạo ra để cần 
ngủ, và chúng ta được tạo ra để cần thực phẩm. Tôi tin 
vào sự kiêng ăn, vâng, và tôi cố để thực hiện; nhưng sự 
kiêng ăn là ngoại lệ. Chúng ta nên kiêng ăn đều đặn nếu 
có thể, nhưng chúng ta được tạo ra để ăn. Các bạn nhớ 
những gì họ nói về Chúa Jesus – họ nói “Giăng Báp-tít 
là kẻ lập dị, ông ăn cào cào, mật ong rừng, và mặc y 
phục kỳ lạ.” Nhưng họ gọi Chúa Jesus “kẻ thu thuế và 
người nghiện rượu”– lý do là Chúa ăn và uống như mọi 
người khác – dĩ nhiên không phải cực đoan, nhưng các 
bạn biết điều tôi đang cố để nói là – Chúa bình thường. 
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Một số chúng ta có thể quá thuộc linh vì sự tốt lành của 
riêng mình. Vào những lúc tìm thấy các thung lũng tâm 
linh, đôi khi chúng ta đi vào kiểu cách thái quá (hyper-
mode), chúng ta phải kiêng ăn, chúng ta phải thức thâu 
đêm, nhưng điều một số chúng ta thật sự cần là đi ngủ 
và có thức ăn ngon. 

Cho dù là tự nhiên hay siêu nhiên, người nầy cần 
được giúp, phải không? Người cần sự can thiệp. 

 Các bạn biết, tôi nghĩ về việc nầy trong mối 
quan hệ cá nhân với chức vụ chăn bầy, mục vụ cá nhân 
với con người. Một số người cần được phục hồi trước 
khi họ có thể thật sự giao thông với Đức Chúa Trời. Tôi 
không phản đối thuốc, ý tôi là can thiệp của thuốc với 
người chán nản ngã lòng cùng các vấn đề khác, vấn đề 
cảm xúc và tinh thần. Tôi nghĩ chúng ta phải nhận thức 
rằng đôi khi cách điều trị tốt nhất ban cho con người là 
khi có tư vấn, sự can thiệp của thuốc, và giúp đỡ thuộc 
linh tất cả cho nhau – nói theo Kinh Thánh là khi chúng 
ở trong sự cân bằng. Giờ đây tôi không ủng hộ mọi thứ 
về thuốc men, hoặc liên quan đến ma túy, tôi không nói 
vậy – mà tôi nói có những lúc người ta không ở vị trí để 
nhận chức vụ, vì họ quá sầu khổ, họ cần được giúp đỡ, 
cần sự can thiệp về thể chất và y tế. Tôi nghĩ là trường 
hợp Ê-li. Không còn nghe lời Chúa nữa, bởi ông điên 
cuồng đến mức cần thì giờ để nghỉ ngơi, để hồi sức lại. 
Do đó, Chúa phán với ông ở câu 7 sau khi ăn thức ăn 
nầy: “...vì đường xa quá cho ngươi.” Các bạn cảm thấy 
như vậy tối nay không? “Tôi chẳng thể tiếp tục.” Thật 
tuyệt vời, câu 8: “Vậy người chổi dậy, ăn và uống, rồi 
nhờ sức của lương thực ấy, người đi bốn mươi ngày và 
bốn mươi đêm cho đến Hô-rếp, là núi của Ðức Chúa 
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Trời”– tôi yêu thích điều nầy. Bốn mươi ngày và bốn 
mươi đêm trên chuyến hành trình, bất kể đó là gì – có 
lẽ chúng ta sẽ hiểu được một chút ở phần sau. 
 Bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, đó là con số, 
là hình thái thú vị, phải không? Bốn mươi ngày và bốn 
mươi đêm lại hiện lên lần nữa ở Thánh Kinh. Các bạn 
nhớ Môi-se ở bao lâu với dân Chúa nơi đồng vắng, họ 
đã trải qua bao nhiêu năm? Bốn mươi năm. Có phải các 
bạn thấy rõ sự tương đồng? Người đàn ông nầy ở trong 
đồng vắng theo cả nghĩa đen và thuộc linh– song chúng 
ta cần phải di chuyển, chúng ta ở dưới cây giếng giêng 
quá lâu, tôi muốn các bạn di chuyển đến hang đá, bởi vì 
chúng ta thấy người ở đó, câu 9: “Ðến nơi, người đi vào 
trong hang đá,” ông trốn nơi hang đá rồi phàn nàn, lẫn 
trốn và phàn nàn. Đôi khi chúng ta trốn tránh kẻ khác, 
và thậm chí cả Chúa, rồi lắm lúc chúng ta lại hầu như 
cần người khác và can thiệp của họ – há đó không phải 
trường hợp nầy sao? “Tôi không muốn bất kỳ ai gần 
mình.” Tôi ở đây, nơi các bạn chẳng muốn thấy hoặc 
nghe từ bất cứ ai, hay nói với bất kỳ kẻ nào; và nếu 
thấy ai đó tiến về phía các bạn, thì các bạn muốn đi lối 
khác – đó thường là cách của chúng ta. Như vậy, ông 
trốn tránh, và vẫn đang diễn lại lời phàn nàn tương tự 
rằng ông đã rất sốt sắng, nhiệt thành với Chúa và ông là 
kẻ duy nhất còn lại, ông tiếp tục kể lể – đây là lý do tại 
sao chúng ta thấy ông lặp đi lặp lại điều nầy nhiều lần 
với Chúa: Nó trở nên thành trì trong tâm trí ông. Ông 
tin vào lời dối trá, và giờ đây có đồn lũy ở tâm trí ông. 
 Nhưng tôi muốn các bạn thấy, đó là sau sự can 
thiệp của thiên sứ, rồi lời Chúa đến với Ê-li lần nữa, há 
chẳng thú vị sao? Nó sao lưu lại những gì tôi nói rằng 
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đôi khi người ta chưa chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận từ 
Đức Chúa Trời, họ cần chút thời gian, không gian và sự 
can thiệp thực hành. Hãy nhìn vào lời Chúa phán trong 
hang đá, phần sau của câu 9: “Và kìa, có lời của Ðức 
Giê-hô-va phán với người rằng: Hỡi Ê-li, ngươi ở đây 
làm chi?” Tôi nghĩ sự nhấn mạnh là: “Ê-li, người mạnh 
sức của Chúa, kẻ đã làm các việc vĩ đại tuyệt vời cho 
Ngài, ông đang làm gì ở đây, hỡi Ê-li?” Tôi tự hỏi phải 
chăng Đức Chúa Trời hỏi các bạn như vậy tối nay? Tôi 
không biết các bạn ở đâu, song có thể Chúa đang đến 
với các bạn, và nói: “Con đang làm gì ở đây?” 
 Ê-li đã đến nơi đó như thế nào? Vâng, chúng ta 
hãy di chuyển từ hang đá đến núi cao. Chúng ta đã thấy 
Ê-li nằm ngủ dưới cây giếng giêng trong đồng vắng 
chán nản, ngã lòng, thấy ông ở hang đá trốn tránh, phàn 
nàn, và giờ đây ông đứng trên núi chờ đợi và quan sát. 
Song thú vị thay, thân thể ông trên đỉnh núi mà tâm linh 
ông lại ở dưới thung lũng. Tôi nói với các bạn rằng việc 
đó thật sự có thể xảy ra. Tôi đã đọc từ nhiều người như 
Hudson Taylor,2 ngay cả Duncan Campbell,3 rằng giữa 
phước hạnh Đức Chúa Trời cách siêu nhiên, nhưng họ 
lại ở dưới thung lũng thuộc linh và chẳng biết mình ngụ 
nơi nào. Đây là Ê-li, người vĩ đại của Chúa, thân thể tại 
đỉnh núi cao, còn tâm linh dưới thung lũng sâu – trong 
hang đá, câu 11, Chúa phán: “Hãy đi ra, đứng tại trên 
                                                 
 2Hudson Taylor (21.05.1832-03.06.1905), nhà truyền giáo 
Tin Lành Anh Quốc, sáng lập ra Hội Truyền Giáo Nội Địa Trung 
Hoa. Hudson Taylor hầu việc Chúa ở Trung Hoa suốt 51 năm. ND.  
 3Duncan Campbell (13.02.1898-28.03.1972), nhà truyền 
giáo Tin Lành Scotland, người nổi tiếng ở cuộc phục hưng giữa thế 
kỳ 20 tại Hebrides, Scotland. ND. 
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núi trước mặt Ðức Giê-hô-va.” Thật hấp dẫn đối với 
tôi, bởi thường có điều nào đó cho chúng ta tự định vị 
trí mình cho sự gặp gỡ thiên thượng. Chúng ta đã lưu ý 
rằng Môi-se quay sang thấy cảnh tuyệt vời, rồi Đức 
Chúa Trời phán. Một bụi gai cháy không có gì đặc biệt 
nơi đồng vắng cho người chăn chiên phải xem, nhưng 
có điều nào đó khác, và đó là lúc ông cho phép mình bị 
lôi cuốn, quay sang, chờ đợi, và quan sát. Chúa gọi Ê-li 
rồi phán với người: “Hãy đi ra, đứng tại trên núi, định 
ví trí ngươi cho cuộc chạm trán thiên thượng.”  

Đây là Ê-li, người vĩ đại của Chúa, thân thể tại đỉnh 
núi cao, còn tâm linh lại dưới thung lũng sâu... 

 Tôi không biết việc nầy có nghĩa gì với các bạn, 
các bạn cần phải định ví trí mình như thế nào cho cuộc 
chạm trán thiên thượng – có thể là giấc ngủ, hoặc thực 
phẩm, có thể là kiêng ăn, hoặc thức trọn đêm thâu, tôi 
không biết – Đức Chúa Trời cần nói với các bạn, và các 
bạn cần phải nghe điều Chúa phán với mình để định vị 
trí các bạn cho sự gặp gỡ Ngài. Điều tôi thật sự chạm 
vào ở đây là: Chúng ta rất thường quá thụ động khi đến 
với cuộc chạm trán thiên thượng – các bạn có biết ý tôi 
không? Ngược lại với chủ động. Vì chúng ta đang ngồi 
quanh chờ đợi, “Chúa ơi, nếu Ngài muốn cho con gặp 
gỡ, Chúa biết địa chỉ con và Ngài có thể vụt đến con”– 
các bạn biết Đức Chúa Trời không bao giờ làm thế với 
mình, và các bạn không tìm kiếm cuộc gặp gỡ. Các bạn 
không tìm kiếm nên các bạn không mong đợi, và đó có 
lẽ là lý do các bạn không có nó – nhưng phải chăng các 
bạn đang định vị cho chính mình? Điều đó có nghĩa gì? 
Vâng, các bạn cần phải tìm được, vì điều đến với những 
người nam, người nữ mà chúng ta nói vào các đêm nơi 
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đây có ý nghĩa khác với những gì đến với các bạn – vậy 
nên các bạn cần phải nghe tiếng phán Chúa. Các bạn đi 
đến nơi Chúa nói với các bạn theo như cách Ngài phán 
với Ê-li: “Hãy đi ra!” Các bạn nhớ chuyện Người Con 
Trai Hoang Đàng không? Chuyện xảy ra khi anh phung 
phí hết tài sản rồi anh đến với chính mình ở chuồng heo 
và nói: “Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà rằng: 
Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không 
đáng gọi là con của cha nữa”– nhưng sự thay đổi hoàn 
toàn trong vị trí thuộc linh của anh xảy ra khi anh đứng 
dậy, rời bỏ nơi anh đang ở mà trở về cùng cha. 
 Vậy Đức Chúa Trời nói: “Hãy đi ra, hãy ra khỏi 
hang đá, Ê-li,” và có thể Ngài cũng phán với các bạn: 
“Hãy ra khỏi lồng các ngươi, hãy ra khỏi nơi ẩn náu, 
ngừng trốn tránh, hãy dừng thụ động!” Nếu muốn cuộc 
chạm trán thiên thượng, các bạn hãy đứng dậy và theo 
đuổi, tìm kiếm, đừng quan tâm đền điều kẻ khác nghĩ, 
nơi họ thấy các bạn đến, chỗ các bạn đi vào, chốn các 
bạn bay đến, người các bạn nghe, tác phẩm các bạn đọc 
– hãy đi ra khỏi hang của các bạn! “Hãy đi ra, đứng tại 
trên núi trước mặt Đức Giê-hô-va!” Đây là núi gì? Núi 
Hô-rếp? Núi Hô-rếp là “Núi của Đức Chúa Trời.” 
Nhiều người không biết: Núi Hô-rếp cũng là Núi Si-
nai, cùng là một ngọn núi. Các bạn nghĩ về các thứ siêu 
nhiên từng hiện ra trên núi nầy trước đây chăng? Có thể 
có những nơi Chúa thường xuất hiện – tôi không hiểu 
điều nầy và tôi cũng không cần hiểu – song đó là Đức 
Chúa Trời phán với Ê-li: “Ngươi cần phải đi lên núi,” 
lúc ông ở hang đá phải không? Các bạn có nhớ Môi-se 
ở đâu khi Chúa đi ngang không? Ông ở trong hang – 
nhưng bởi Môise ở trong hang, Ê-li phải đi ra khỏi 
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hang. Há sẽ chẳng thật buồn cười, nếu đó là cùng một 
hang sao? Đó sẽ là Đức Chúa Trời, nếu là cùng một 
hang, phải không? 
 “Ðức Chúa Trời phán với người rằng: Hãy đi 
ra, đứng tại trên núi trước mặt Ðức Giê-hô-va. Nầy 
Ðức Giê-hô-va đi ngang qua,” Chúa đi ngang qua – 
Ngài đi ngang qua thế nào? “Có một ngọn gió mạnh 
thổi dữ tợn trước mặt Ngài, xé núi ra, và làm tan nát 
các hòn đá; nhưng không có Ðức Giê-hô-va trong trận 
gió. Sau trận gió có cơn động đất; nhưng không có Ðức 
Giê-hô-va trong cơn động đất. Sau cơn động đất có 
đám lửa; nhưng không có Ðức Giê-hô-va trong đám 
lửa. Sau đám lửa, có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ.” Phân 
đoạn và câu Kinh Thánh nầy thường lôi cuốn hấp dẫn 
tôi – lý do là: Có nhiều nơi khác trong Thánh Kinh nơi 
gió mạnh, động đất, lửa hừng phô bày sự hiện diện của 
Đức Chúa Trời; và tôi nghĩ cũng chính xác là những gì 
xảy ra ở đây, vì chúng ta thấy Vinh Hiển Shekinah Đức 
Chúa Trời – có lẽ tôi từng đề cập đến trước đây là Vinh 
Hiển Shekinah Đức Chúa Trời là các họa tiết, hình ảnh 
biểu tượng chỉ ra cho biết Chúa ở quanh, khi Ngài xuất 
hiện. Như vậy đó có thể là đám mây, trụ lửa, động đất, 
sấm sét, cũng có thể là tiếng nói êm dịu – nhiều sự khác 
nhau như ánh sáng, thậm chí bóng tối hiện ra bất kỳ khi 
nào nói đến Đức Chúa Trời, nên đây là dấu hiệu của sự 
hiện diện Thiên Thượng, các vị đến trước Chúa chỉ là 
sứ giả, không phải chính Chúa. Matthew Henry4 thật sự 
                                                 
 4Matthew Henry (18.10.1662-22.06.1714), nhà giải kinh 
sinh Xứ Wales, nhưng phần lớn cuộc đời ở Anh. Matthew Henry 
nổi tiếng với bộ Chú Giải Thánh Kinh sáu quyển Exposition of the 
Old and New Testaments. ND. 
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nói: “Đây là ám chỉ đến đám thiên sứ đến trước Chúa,” 
đó như thể các thiên sứ bay qua, gió mạnh, lửa hùng, và 
động đất đến trước Chúa – nhưng những sự đó không 
phải là chính Đức Chúa Trời. 

Điều tôi thật sự chạm vào ở đây là: Chúng ta rất 
thường quá thụ động khi đến với cuộc chạm trán 
thiên thượng – các bạn có biết ý tôi không? 

 Tôi muốn các bạn lưu ý, những hiện tượng nầy 
phải rất ngoạn mục – có thể các bạn thấy Ê-li đứng bên 
ngoài hang, rồi gió mạnh, động đất, và đám lửa? Hiện 
tượng nầy không phải là điều Ê-li cần. Hãy suy nghĩ, có 
lẽ chắc chắn ông đã chứng kiến phép lạ ở đoạn 18, phải 
không? Lửa giáng xuống từ trời không làm bất kỳ sự gì 
tốt lành ở đoạn 19, phải không? Các bạn biết tôi tin vào 
phép lạ, tôi tin sự kỳ diệu, và các bạn biết tôi tin chúng 
ta cần chạm đến siêu nhiên – nhưng đó sẽ không là đáp 
án cho vấn đề của Ê-li lúc nầy. Chúng ta thường rơi vào 
cùng một bẫy khi tìm kiếm sự chạm trán thiên thượng, 
chúng ta đi tìm hiện tượng, tìm ân tứ, mà lại không tìm 
kiếm Chính Chúa. Không có gì sai trái khi tìm kiếm các 
sự đó nơi hợp pháp, chúng ta được khích lệ để làm như 
vậy, song đó không phải tìm kiếm Chúa. Frances Brook 
nói rõ: “Mục tiêu tôi là Chính Đức Chúa Trời, không 
phải niềm vui, chẳng là bình an, thậm chí cũng chẳng là 
phước hạnh, mà là Chính Ngài, Đức Chúa Trời tôi ơi.”5 
 Tôi muốn các bạn ghi nhận nơi đây tối nay điều 
Ê-li cần phải nghe tiếng Chúa lần nữa. Các bạn nên biết 
                                                 
 5Đây là hai câu đầu trong bài thơ mười sáu câu “My Goal 
is God Himself” của nữ tác giả Frances Brook:  
 My goal is God Himself, not joy, nor peace, 
 Nor even blessing, but Himself, my God... ND. 
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tâm trí Ê-li đang ở trạng thái cần lời thì thầm của Chúa. 
Đó cũng là những gì mà một số người cũng cần, khi họ 
trong tình trạng đau khổ, chán nản, ngã lòng, thậm chí 
tự sát; họ không cần ai đó la hét, huênh hoang, mê sảng 
trong vũ điệu thời trang khóc than quanh họ, họ cần lời 
thì thầm của Chúa. Một số người có tâm trạng bối rối, 
băn khoăn, họ cần nghe tiếng êm dịu nhỏ nhẹ.  
 Tiếng êm dịu nhỏ nhẹ có Đức Giê-hô-va trong 
đó có thể được dịch là “tiếng thì thầm nhẹ nhàng.” Các 
bạn biết, một trong những trở ngại lớn nhất đối với siêu 
nhiên là mong muốn gây ra xúc động mạnh mẽ giật gân 
không? Giờ đây Đức Chúa Trời làm những việc kỳ diệu 
và gây xúc động, nhưng đôi khi ước vọng chúng ta theo 
cách siêu nhiên thì thường rất tự nhiên cách siêu nhiên 
(supernaturally natural). Lắm lúc còn tự nhiên hơn cả 
chúng ta nhận thức. Chúng ta cần phải trau giồi sự tĩnh 
lặng. Ý tôi là các bạn không thể nghe tiếng êm dịu nhỏ 
nhẹ, nếu có rất nhiều tiếng la ó, ồn ào, huyên náo xung 
quanh – nó tác động lên tâm trí, vào tấm lòng, và trong 
môi trường của các bạn. Chúng ta cần được yên tĩnh lần 
nữa. Tôi nghĩ mình đã nói về sự cô độc, mà chúng ta đề 
cập đến, có lẽ khi Môi-se trong đồng vắng.  
 Thật chẳng dễ dàng gì ở thời kỳ hiện đại ngày 
nay, khi có đầy tiếng kêu vang ầm ĩ om sòm, tiếng rì 
rầm ồn ào, và mọi loại âm thanh đến sau mỗi vài giây, 
truyền thông xã hội, tin nhắn SMS, và emails – thật khó 
thoát ra, có rất nhiều hò hét, kêu la gây sự chú ý chúng 
ta và cố gắng lôi kéo chúng ta ra khỏi tiếng nói của Đức 
Chúa Trời. Đó là lý do tại sao chúng ta không thường 
nghe tiếng nói Đức Chúa Trời, bởi chúng ta phải nghe 
rất nhiều thứ khác. 
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 Cách đây vài tuần, vợ tôi Barbara viết tấm thiệp 
“Get-Well” cho chị dâu tôi vừa trải qua giải phẫu. Rất 
thường Barbara sẽ đến khi tôi đang học tập, nghiên cứu 
hay làm việc gì đó, và cô sẽ nói: “Hãy cho em câu Kinh 
Thánh, hãy cho em phân đoạn Thánh Kinh để viết vào 
tấm thiệp nầy”–6 tôi chỉ đưa ra bất kỳ câu Kinh Thánh 
có liên quan, và tôi không nghĩ phải mất nhiều thời gian 
cầu nguyện. Thường đó là Thi Thiên 121 – vậy nếu các 
bạn nhận tấm thiệp từ chúng tôi với Thi Thiên 121, thì 
giờ đây các bạn biết quá trình nó hoạt động thế nào rồi, 
hoặc Thi Thiên 46: “Đức Chúa Trời là nơi nương náu 
và sức lực của chúng tôi”– ngày đặc biệt đó là ngày Thi 
Thiên 46, tôi nói: “Hãy sử dụng Thi Thiên 46, đó sẽ là 
việc tốt lành,” và sau đó trong ngày tôi có thì giờ ngắn 
với Chúa để cầu nguyện. Tôi ngồi xuống chiếc ghế tiện 
nghi mình trong phòng học và nghĩ: “Ta sẽ suy gẫm gì 
nơi đây trong vài phút cầu nguyện?” Thi Thiên 46 đến 
với tâm trí tôi, câu 10 và 11: “Hãy yên lặng và biết 
rằng Ta là Ðức Chúa Trời.” Tôi nghĩ: “Chắc chắn rồi, 
tôi biết điều đó,” các bạn cũng nghĩ: “Tôi rất quen 
thuộc với câu Kinh Thánh nầy, nó sẽ không tác động 
nhiều đến tôi”– chúng ta luôn tìm kiếm điều gì đó mới, 
phải không? 
 Nhưng tôi thật sự cảm thấy mạnh mẽ: “Không,” 
Chúa bảo tôi phải nhấc cái nầy lên. Tôi có (giờ đừng 
rời khỏi chỗ ngồi của bạn) chồng Kinh Thánh bên ghế, 
và phía trên cùng cũng có nhiều bản Thánh Kinh “The 
Good News Bible,” được, xin đừng nói với ai! Tôi yêu 

                                                 
 6Thiệp “Get-Well” là tấm thiệp chúc cho người nào đó bị 
bệnh chóng bình phục, thường viết câu Kinh Thánh để an ủi. ND.  
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thích hình ảnh trong đó. Tôi cầm Kinh Thánh lên, xem 
Thi Thiên 46 câu 10 và 11. Lời Chúa khiến tôi kinh 
ngạc: “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Ðức Chúa 
Trời.” Các bạn biết, “Hãy yên lặng (Be still)” có nghĩa 
gì không? Chúng ta nghĩ nó có nghĩa là ngồi ở tư thế 
hoa sen hoặc vị trí nào đó. Trong ngữ cảnh Thi Thiên 
nầy, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của Gia-cốp là 
Đức Chúa Trời khiến cho chiến tranh kết thúc – “Hãy 
ngừng đánh nhau (Stop fighting).” Đó là điều Gia-cốp 
cần nghe: “Hãy ngừng vật lộn (Stop wrestling), Gia-
cốp, hãy yên lặng!” Tôi bị quở trách bởi tôi nghĩ mình 
hiểu câu Kinh Thánh đó: “Hãy yên lặng và biết rằng 
Ta là Ðức Chúa Trời.” Rồi tôi có bản dịch khác mà tôi 
gọi là “The Passion Translation (Bản Dịch Cảm Xúc),” 
bản dịch rất tốt – và tôi nghĩ: “Tôi tự hỏi Kinh Thánh 
nói gì.” Ở đây câu Kinh Thánh: “Hãy yên lặng và biết 
rằng Ta là Ðức Chúa Trời” được giải thích thế nào. Xin 
hãy nghe: “Hãy từ bỏ điều lo lắng ngươi, hãy yên lặng, 
hãy ngừng sự tranh đấu ngươi, và ngươi sẽ thấy rằng 
Ta là Ðức Chúa Trời”– đó là lý do tại sao một số chúng 
ta không thể nghe tiếng êm dịu nhỏ nhẹ, có quá nhiều 
điều lo lắng đang diễn ra.  

Chúng ta hãy đối mặt với nó, các bạn không thể 
nghe tiếng êm dịu nhỏ nhẹ, nếu có rất nhiều tiếng la 
ó, ồn ào, huyên náo xung quanh – nó tác động lên 
tâm trí, vào tấm lòng, và trong môi trường các bạn... 

 Chắc các bạn biết có bản dịch Cựu Ước ra tiếng 
Hy Lạp gọi là bản Septuagint phải không? Nếu nhìn 
vào các chú thích trong Kinh Thánh, các bạn thấy hiển 
thị dưới dạng LXX (bản Bảy Mươi), đó là bản dịch Hy 
Lạp của Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Hê-bơ-rơ. Các bạn 
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biết bản Hy Lạp dịch “Hãy yên lặng” thế nào không? 
“Hãy thư giãn và biết rằng Ta là Ðức Chúa Trời.” Phải 
chăng các bạn biết các bạn phải thư giãn để nghe tiếng 
êm dịu nhỏ nhẹ của Chúa? Tôi không nói với quá nhiều 
người điều nầy – tôi cho rằng đó là việc tồi tệ – nhưng 
Đức Chúa Trời thường nói với tôi qua những giấc mơ. 
Một số giấc mơ của tôi có nhiều thứ vô giá trị, nhưng 
đôi khi Chúa phán phán với tôi ở giấc chiêm bao – có 
thể bởi tôi quá bận rộn trong đầu khi thức dậy. Nhưng 
các bạn có biết, Chúa hầu như thường nói chuyện với 
tôi lúc tôi ngủ và khi tôi thức dậy không? Vào những 
ngày nghỉ, tôi thích hỏi các bạn: Có phải bất kỳ ai trong 
các bạn đều có thể tái phạm tội khi các bạn đi nghỉ 
không? Tôi không biết! Các bạn hiểu những gì tôi nói 
không? Các bạn thấy khi thư giãn cách tự nhiên, tôi yên 
tĩnh chính mình – không phải cho Đức Chúa Trời, tôi 
không làm nó cho Ngài mà cho chính mình – nhưng khi 
tôi trở nên yên tĩnh cách tự nhiên, thì đột nhiên tôi có 
thể nghe thấy. Tôi nhớ nhận được bài giảng đầy đủ vào 
buổi sáng sau khi nằm một chút trong xe caravan. Tôi 
thức dậy, đọc Sách Ê-xơ-tê, và Đức Chúa Trời tải 
xuống một bài giảng mà các bạn có thể nhận được (tôi 
nghĩ tôi có thể đã giảng bài đó ở đây) về “Cánh Cửa 
Đức Chúa Trời Trong Thảm Họa,” tất cả được tải 
xuống từ Đức Chúa Trời vào thời điểm đó. Tôi nên 
nằm trong mọi lúc, phải không? 
 Nhưng sứ điệp là gì? – tôi hầu như đã xong – sứ 
điệp là gì, sứ điệp về tiếng êm dịu nhỏ nhẹ là gì? Vâng, 
chúng ta có thể không biết tất cả. Ê-li vừa nghe tiếng đó 
thì lấy áo tơi bao phủ mặt mình, và Chúa hỏi lần nữa: 
“Hỡi Ê-li, người làm chi đây?” Ông lại tiếp tục bài kể 
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lể: “Tôi rất nóng nảy, sốt sắng vì Giê-hô-va Ðức Chúa 
Trời Vạn Quân, vì dân Y-sơ-ra-ên đã bội giao ước của 
Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những 
tiên tri; chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng tìm cách 
cất mạng sống tôi.” Nhưng Ðức Giê-hô đáp với người 
rằng: Hãy bắt con đường đồng vắng đi đến Ða-mách”– 
về cơ bản, đây là những gì Chúa nói với ông: “Hỡi Ê-li, 
hãy đi và xức dầu cho hai vị vua”– và bằng việc xức 
dầu cho hai vị vua, Ê-li kết thúc triều đại tàn ác A-háp, 
kẻ gây rắc rối cho toàn thể Y-sơ-ra-ên. Như vậy Chúa 
đáp ứng lời cầu nguyện của Ê-li, không những chỉ xức 
dầu cho hai vị vua, mà ông còn xức dầu cho Ê-li-sê là 
người kế thừa ông trong mục vụ tiên tri. Những lời Đức 
Chúa Trời phán với Ê-li là: “Hỡi Ê-li, ngươi không phải 
là kẻ duy nhất còn lại, ngươi sẽ có di sản trong Ê-li-sê 
và chức vụ của người.” 
 Các bạn nhớ Ê-li-sê – điều nầy là lạc đề – song 
Ê-li-sê khao khát có gấp đôi những gì đến trên Ê-li. Các 
bạn biết, Ê-li-sê có chính xác gấp đôi số phép lạ mà Ê-li 
có. Vâng, mức độ nào đó không hoàn toàn đúng, Ê-li-sê 
có ít hơn một phép lạ cho đến lúc ông qua đời, rồi có kẻ 
chôn một người, thấy có đoàn quân Mô-áp toan vào xứ, 
liền liệng thây vào mồ Ê-li-sê. Kẻ chết vừa đụng vào 
hài cốt Ê-li-sê thì sống lại và đứng dậy (II Vua 13:20-
21) – và đó là chính xác gấp đôi số phép lạ của Ê-li. 
Rồi Đức Chúa Trời lại nói thêm: “Nhưng Ta đã để 
dành lại cho Ta trong Y-sơ-ra-ên bảy ngàn người 
không có quỳ gối xuống trước mặt Ba-anh, và môi họ 
chưa hôn nó.” Các bạn biết, số bảy trong Thánh Kinh 
là con số hoàn hảo, ở đây nói về số người hoàn hảo can 
dự vào và kêu cầu Chúa – và các bạn thấy những lời 
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cầu nguyện mình sẽ được đáp ứng, hỡi Ê-li, đừng tuyệt 
vọng! 
 Nếu chúng ta khắt khe hơn một chút, Chúa thật 
sự nói: “Nầy Ê-li, hãy vượt qua chính mình, có nhiều 
kẻ hơn ngươi.” Đôi khi tất cả chúng ta – bao gồm cả tôi 
– tất cả chúng ta đều có “cơn Ê-li (Elijah fit)” nhỏ, nơi 
chúng ta nghĩ: “Tôi là kẻ duy nhất làm việc nầy,” hoặc 
“chỉ có tôi là đại diện”– “tôi là kẻ duy nhất”– và điều 
đó thật rác rưởi, lố bịch. Các bạn biết Đức Chúa Trời có 
thể làm mà không cần các bạn? Ngài có thể làm không 
có tôi. Nếu tôi chết và đến thiên đàng tối nay, Chúa có 
thể làm không có tôi. Thậm chí tôi thực sự không nghĩ 
mình sẽ bị bỏ lại vì Chúa sẽ làm sự gì đó khác. Mạc-đô-
chê đã nói gì với Ê-xơ-tê? “...vì nếu ngươi làm thinh 
trong lúc nầy, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải 
cứu bởi cách khác” (Êxơtê 4:14). 

Các bạn có biết mình cần gì không? Các bạn cần 
phải tĩnh lặng, các bạn cần phải chờ đợi và các bạn 
cần phải dõi theo Lời của Chúa... 

 Tôi không biết liệu các bạn có đang ở dưới cây 
giếng giêng, hay trong hang đá, trên núi cao, hoặc dưới 
thung lũng – nhưng các bạn có biết mình cần gì không? 
Các bạn cần phải tĩnh lặng, các bạn cần phải chờ đợi và 
các bạn cần phải dõi theo Lời của Chúa. Chúng ta hãy 
cầu nguyện. Một trong các cuộc chạm trán thiên thượng 
vĩ đại nhất có thể là tiếng êm dịu nhỏ nhẹ từ Đức Chúa 
Trời. Tôi biết chúng ta muốn pháo hoa và ánh sáng rực 
rỡ bầu trời, chúng ta muốn động đất, và tất cả mọi thứ – 
Đức Chúa Trời có thể làm điều đó – nhưng tôi nói với 
các bạn: Tiếng êm dịu nhỏ nhẹ đó sẽ là món thịt ngày 
và đêm nuôi dưỡng tâm linh các bạn. Khi các phép lạ 
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lớn không xảy ra, tiếng nói êm dịu nhỏ nhẹ sẽ vẫn tiếp 
tục thì thầm và nuôi dưỡng tâm linh các bạn. Tiếng êm 
dịu nhỏ nhẹ đó sẽ ngăn các bạn khỏi chán nản ngã lòng. 
Như Đức Chúa Jesus phán rằng: “Ta có một thứ lương 
thực để nuôi mình mà các ngươi không biết,” và đó là 
tiếng của Đức Chúa Trời: “Ðồ ăn của Ta tức là làm 
theo ý muốn của Ðấng sai Ta đến, và làm trọn công 
việc Ngài” (Giăng 4:32, 34). 
 Tôi không biết các bạn đang ở nơi nào, Có thể 
các bạn chán nản ngã lòng, hoặc đang trốn tránh, hay là 
thất vọng, thậm chí các bạn cảm thấy “tôi là kẻ duy 
nhất làm việc nầy.” Các bạn cho phép Đức Chúa Trời 
đến với các bạn tối nay chứ? Giờ đây tôi sẽ không quay 
lại những gì tôi đã nói, một số các bạn cần chút nghỉ 
ngơi thư giãn về thuộc linh, và ngay cả thuộc thể. Một 
số các bạn cần chút thời gian để vào nơi họ có thể nghe 
và nhận tiếng nói của Chúa. Qua Giáng Sinh tôi đã nghỉ 
vài tuần và tôi nói thành thật với các bạn: Bởi tôi rất 
bận rộn trước Giáng Sinh nên vào đầu các ngày nghỉ đó 
tôi khó có thể nghe tiếng Chúa, tôi khó cảm nhận Ngài. 
Nhưng sau hai tuần – tôi đã không cầu nguyện và kiêng 
ăn sau Giáng Sinh (có thể tôi có chút kiêng ăn) – tôi bắt 
đầu nghe lại tiếng Chúa. Các bạn biết, chúng ta bị ám 
ảnh trong những vòng tròn Cơ Đốc với các buổi nhóm, 
với sự phục vụ, với chạy đi, và với làm việc – ai đó đã 
nói rất đúng: “Chúng ta là những con người, chứ không 
phải làm việc người (We are human beings, not human 
doings).” Chúng ta cần phải như vậy, Đức Chúa Trời là 
“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” vĩ đại, và chúng ta cần phải 
ở trong sự hiện diện của Ngài, nếu làm việc gì đó đáng 
phải làm. 
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 Có lẽ các bạn chỉ cần chọn tối nay: “Tôi cần đặt 
vài bộ đệm giảm xóc vào đời sống mình. Tôi cần nghỉ 
ngơi ngày Sa-bát mỗi tuần, cơ bản có số khoảng trống 
hàng ngày khi tôi tạm dừng.” Có thể các bạn cần tạm 
nghỉ ngơi một tháng, một số các bạn có lẽ cần nghỉ một 
năm, nghỉ giải lao nghề nghiệp. Tôi không biết, nhưng 
có thể một số các bạn đang tìm sự kỳ diệu, các bạn tìm 
kiếm Chúa ở cơn động đất, chốn lửa hừng, nơi gió lộng 
song lại bỏ qua tiếng êm ái nhỏ nhẹ dịu dàng. Những gì 
các bạn cần làm giờ đây là hãy tĩnh lặng, và trong sự 
tĩnh lặng hãy để Đức Chúa Trời bắt đầu phán với các 
bạn, hãy viết lại những gì Ngài nói. Chúa sẽ nói – khi 
tôi bắt đầu làm điều đó, Chúa nói rất nhiều và tôi khó 
có thể viết lại tất cả. Song các bạn có biết vấn đề của tôi 
là gì không? Dành thời gian để dừng lại và lắng nghe. 
 Lạy Cha, chúng con cầu xin sự tĩnh lặng Ngài 
đến với chúng con. Lạy Chúa, giờ đây chúng con chỉ 
cầu nguyện cho một số người đã sẵn sàng để Ngài phán 
với họ tiếng êm ái nhỏ nhẹ dịu dàng.  

 Hãy thả rơi những giọt sương tĩnh lặng, 
 cho đến chừng các tranh đấu phải dừng; 
 loại khỏi hồn ta căng thẳng vấn vương, 
 cho phép đời ta sẵn sàng xưng nhận 
 bình an của bạn vẻ đẹp tuyệt vời. 
  Drop your still dews of quietness, 

  Till all our strivings cease; 
  Take from our souls the strain and stress, 
  And let our ordered lives confess 
  The beauty of your peace. 
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 Lạy Chúa, xin giúp những người trong phòng 
nầy tối nay buông xuôi sự lo lắng của mình, để im lặng, 
ngừng đấu tranh, ngừng đánh nhau, để thư giãn và nghỉ 
ngơi trong Ngài – sự nghỉ ngơi đức tin. Có ngày Sa-bát 
quy định cho dân sự Đức Chúa Trời, có sự nghỉ ngơi 
quy định cho dân sự Ngài. Chúa ơi, xin cho phép chúng 
con đến với Ngài với tất cả gánh nặng chúng con và tìm 
nghỉ ngơi. Lạy Chúa, có thể có những người ở đây tối 
nay và những ngày tiếp theo, có sự gặp gỡ thiên thượng 
của họ. Nếu có những người ngã lòng, nếu có người tự 
tử, nếu có người đấu tranh về vai trò, sự kêu gọi, và 
danh tính của họ, nếu có bất kỳ ai ở đây với sự phức tạp 
của Ê-li – Chúa ơi, xin Ngài đến và bắt đầu gặp gỡ họ 
tại thời điểm họ cần, và cho họ thấy đó không phải về 
họ, mà là về Chúa. Công việc Chúa, vương quốc Ngài 
vẫn tiếp tục bất kể tiên tri là ai. Lạy Chúa, chúng con 
cầu nguyện rằng Ngài sẽ ban phước cho phần còn lại 
của buổi thông công chúng con với nhau tối nay, và bất 
cứ điều gì khác Ngài muốn. Chúng con yêu Chúa, Chúa 
ơi, chúng con yêu Ngài. Đôi khi có rất nhiều kiêu ngạo, 
Chúa ơi, vì chúng ta nghĩ mình là điều gì đó – nhưng 
Chúa ơi, chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài yêu thương 
chúng con, cho chúng con có giá trị với Ngài, để chúng 
con là duy nhất và Ngài đổ huyết Chúa Jêsus cho chúng 
con, chúng con có ý nghĩa rất nhiều với Ngài. Chúng 
con cầu nguyện trong Danh Chúa Jesus. A-men. 
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Phần 6 

Ba Môn Đồ Lên Núi Hóa Hình 

David Legge 

 

 Sách Lu-ca đoạn 9, và chúng ta sẽ bắt đầu đọc 
từ câu 28. Xin hãy cầu nguyện trước khi chúng ta đọc. 
Lạy Chúa, những bài hát ca ngợi Chúa và chúng con tin 
không chỉ là những lời trống rỗng, vô nghĩa. Chúng con 
thật sự muốn gặp gỡ Chúa tối nay, chúng con muốn 
Thánh Linh hà hơi trên chúng con. Lạy Chúa, chúng 
con khao khát biết chúng con ở dưới tầng trời mở ra, và 
không có gì ở giữa chúng con và Ngài. Chúng con 
muốn ở trong chốn Bê-tên đó, nơi các thiên sứ Đức 
Chúa Trời bay lượn lên xuống trên Con Người. Chúng 
con mong muốn nơi nầy tối nay là cửa ngõ vào thiên 
đàng, là cổng trời qua đó Chúa có thể ghé đến chúng 
con, và chúng con có thể thăm viếng Ngài. Lạy Chúa, 
chúng con thật sự cầu xin cuộc gặp gỡ thiên thượng tối 
nay, chúng con cầu xin sẽ nhìn thấy Chúa Jesus, Cội Rễ 
và Cuối Cùng của đức tin chúng con. Vậy, nguyện Đức 
Thánh Linh sẽ đến, Chúa sẽ bày tỏ Chúa Jesus cho 
chúng con. Chúng con cần lắm sự giúp đỡ của Ngài: 

 “Con trống rỗng Chúa sẽ đổ đầy con, 
   chiếc bình sạch sẽ ở trong tay Ngài; 
   không bởi quyền thế mà chỉ ban cho 
   độ lượng, khoan dung với mỗi lệnh truyền. 
   Nguồn dẫn duy nhất phước hạnh từ Thầy, 
   tất cả quyền năng kỳ diệu Chúa ơi, 
   chảy qua chúng con để Ngài sử dụng 
   mỗi một ngày qua, mỗi một giờ qua.” 
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  “Emptied that Thou shouldest fill me, 
   A clean vessel in Thy hand; 
   With no power but as Thou givest 
   Graciously with each command. 
   Channels only, blessed Master, 
   But with all Thy wondrous power, 
   Flowing through us, Thou canst use us 
   Every day and every hour.” 

 Đây là những gì chúng con cầu xin, lạy Chúa. 
Chúng con cầu nguyện trong Danh Chúa Jesus. A-men. 

 Chúng ta hãy cùng đọc Sách Lu-ca đoạn 9, bắt 
đầu từ câu 28: 

“28Ðộ tám ngày sau khi phán các lời đó, Ðức Chúa 
Jêsus đem Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đi với mình lên 
trên núi để cầu nguyện. 29Ðang khi cầu nguyện, diện 
mạo Ngài khác thường, áo Ngài trở nên sắc trắng chói 
lòa. 30Và nầy, có hai người nói chuyện cùng Ngài; ấy là 
Môi-se và Ê-li, 31hiện ra trong sự vinh hiển, và nói về 
sự Ngài qua đời, là sự sẽ phải ứng nghiệm tại thành 
Giê-ru-sa-lem. 32Phi -e-rơ cùng đồng bạn mình buồn 
ngủ lắm, nhưng vừa tỉnh thức ra, thấy vinh hiển của 
Ðức Chúa Jêsus và hai đấng ấy đứng gần Ngài. 33Lúc 
hai đấng ấy lìa khỏi Ðức Chúa Jêsus, Phi-e-rơ thưa 
Ngài rằng: Thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm, hãy 
đóng ba trại, một cái cho Thầy, một cái cho Môi-se và 
một cái cho Ê-li. Vì Phi-e-rơ không biết mình nói chi. 
34Khi người còn đang nói, có một đám mây kéo đến, 
bao phủ lấy; và khi vào trong đám mây, các môn đồ 
đều sợ hãi. 35Bấy giờ, nghe có tiếng từ trong đám mây 
phán ra rằng: Nầy là Con Ta, Người được lựa chọn 
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của Ta, hãy nghe Người. 36Khi tiếng ấy phát ra, thì Ðức 
Chúa Jêsus ở một mình. Các môn đồ nín lặng, không 
nói cùng ai về sự mình đã thấy” (Lu-ca 9:28-36). 

 Loạt bài giảng vào tối thứ Sáu nầy tại Oasis là 
“Cuộc Chạm Trán Thiên Thượng”– điều có thể xảy ra 
trong khoảnh khắc gặp gỡ Đức Chúa Trời. Chúng ta nói 
những sự kiện trong Thánh Kinh về các sự gặp gỡ gần 
gũi thiên thượng. Hầu hết các sự kiện chúng ta xem xét 
đều là những câu chuyện Kinh Thánh nổi tiếng, nhưng 
chúng ta không nhìn vào đó cách phô bày ra chỉ từ phối 
cảnh nghiên cứu Thánh Kinh, mà đặc biệt từ khía cạnh 
cuộc chạm trán cá nhân với Đức Chúa Trời Toàn Năng 
– những người nam, người nữ có khoảnh khắc với Đức 
Chúa Trời, là những người kinh ngạc bởi Chúa một số 
cách. Chúng ta có thể nói họ chạm trán chớp nhoáng 
với Chúa, hoặc thậm chí gặp gỡ mặt đối mặt với Ngài. 
Do đó họ trải nghiệm Chúa ở một số cách gây ấn tượng 
sâu sắc. Chúng ta đã nhấn mạnh điều nầy, và lặp đi lặp 
lại mọi đêm rằng: Chúng ta có Đức Chúa Trời cách cá 
nhân, vì vậy, bởi đó chúng ta phải mong đợi sự gặp gỡ 
cách cá nhân với Ngài. Cơ Đốc giáo – giờ đây là lời nói 
sáo ngữ, rập khuôn – không phải là tôn giáo, mà là mối 
quan hệ. Nếu ở trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời, 
chúng ta phải mong đợi được gặp gỡ thân mật với Ngài. 
 Chúng ta đã xem xét “Môi-se Nơi Bụi Gai 
Cháy”–“Gia-cốp Ở Rạch Gia-bốc”–“Ghê-đê-ôn Trong 
Nơi Bàn Ép”–“Ê-sai Tại Ngôi Cao Sang Chúa”–“Ê-li 
Trên Núi Hô-rếp.” Tối nay chúng ta nhìn vào “Ba Môn 
Đồ Lên Núi Hóa Hình”– ba môn đồ là Phi-e-rơ, Giăng, 
và Gia-cơ, những người Chúa Jesus mang lên Núi Hóa 
Hình, trước khi Ngài hóa hình. Có năm nguyên tắc tôi 
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muốn chia sẻ với các bạn tối nay, một lần nữa sẽ định 
vị để chúng ta có cuộc chạm trán thiên thượng. 
 Nguyên tắc thứ nhất tôi muốn các bạn thấy từ 
phân đoạn Kinh Thánh nầy là: Mọi người đều có thể có 
cuộc chạm trán, nhưng không phải ai cũng được. Mọi 
người đều có thể có, nhưng không phải mọi người đều 
được. Chúng tôi thấy đó là Phi-e-rơ, Giăng, và Gia-cơ, 
mà Chúa Jesus chọn ra từ mười hai sứ đồ – những 
người còn lại để phía sau – Chúa dắt ba môn đồ nầy cụ 
thể là “vòng tròn thân mật bên trong.” Tôi không đi sâu 
vào tất cả, nhưng các bạn biết có bảy mươi, hoặc bảy 
mươi hai môn đồ, rồi có mười hai sứ đồ, song ngay cả 
trong mười hai sứ đồ cũng có vỏng tròn nội tại nầy, là 
những người có vẻ được Chúa Jesus chúng ta tin cậy 
hơn – và chính Giăng, vị sứ đồ được Chúa yêu dường 
như có nơi hạng nhất cho sự thân mật. Chúng ta thấy 
điều đó ở các Sách Phúc Âm, và những thư tín của 
Giăng, cùng trong Sách Khải Huyền. 
 Cả ba sứ đồ Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ được Chúa 
Jesus dắt vào nhà Giai-ru, đến phòng ngủ nơi đứa con 
gái nhỏ 12 tuổi nằm chết – ở đó ba sứ đồ đã chứng kiến 
dấu hiệu kỳ diệu tuyệt vời về sự hồi sinh của cô bé. Rồi 
Chúa Jesus cũng cho Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ đến cùng 
Ngài trong khoảnh khắc thiêng liêng ở Ghết-sê-ma-nê, 
khi Chúa cầu nguyện khẩn thiết, đến nỗi mồ hôi trở nên 
như giọt máu lớn rơi xuống đất. Ngài cận kề với sự chết 
khi ngắm nhìn Gô-gô-tha. Tất nhiên Giăng là người còn 
lại tại thập tự giá khi mọi người khác đều bỏ trốn. 

 Có sự gì đó được dạy nơi đây. Ý tôi là nếu sáng 
ngày mai các bạn quyết định đi leo núi Slieve Donard, 
hay bất kỳ núi nào khác, các bạn sẽ thấy rằng không có 
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nhiều người ở đó. Nói chung, tại mọi đỉnh núi có rất ít 
người tụ họp.1 Đó là trường hợp tại Núi Hóa Hình: Chỉ 
có Phi-e-rơ, Giăng, và Gia-cơ. Tôi phải nói với các bạn 
rằng có yếu tố về quyền tối thượng (sovereignty) ở đây. 
Nếu các bạn nhìn vào câu 28, Kinh Thánh cho biết: 
“Đức Chúa Jesus đem Phi-e-rơ, Giăng, và Gia-cơ đi với 
mình lên trên núi.” “Ngài đem,” có các khía cạnh nào 
đó của những cuộc chạm trán thiên thượng là quyền tối 
thượng. Điều tôi muốn nói là Đức Chúa Trời có thể đến 
và chạm vào người duy nhất, theo cách mà không có ai, 
hay ít người nào có thể làm được – chúng ta phải nhận 
ra điều đó. Thế nhưng cũng có khía cạnh trách nhiệm, 
và đây thường là áp lực trong Kinh Thánh. Trách nhiệm 
mà tôi muốn nói là ước muốn cùng theo đuổi Đức Chúa 
Trời và sự gặp gỡ thiên thượng. 
 Tại sao Chúa Jesus lại đem Phi-e-rơ, Giăng, và 
Gia-cơ theo? Tôi tình cờ tin rằng mặc dù có khía cạnh 
quyền tối thượng, cũng có nguyên tắc rõ ràng trong Lời 
Chúa. Gia-cơ 4:8 cho biết: “Hãy đến gần Ðức Chúa 
Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em.” Có nguyên tắc mà 
chỉ những ai thường tìm kiếm Chúa mới thấy được. 
“Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được, khi các ngươi tìm 
kiếm Ta hết lòng. Ðức Giê-hô-va phán: Ta sẽ cho các 
ngươi tìm được Ta” (Giê-rê-mi 29:13-14). Có câu Kinh 
Thánh ở Sách Ê-sai cũng nói: “Những kẻ vốn chẳng 
cầu hỏi Ta thì đã hỏi thăm Ta; những kẻ vốn chẳng tìm 
Ta thì đã gặp được Ta” (Ês. 65:1), và được lặp lại lần 
nữa trong Rô-ma 10:20 – nhưng đó là ở bối cảnh người 
                                                 
 1Slieve Donard nằm trong dãy Morne, ngọn núi cao nhất 
Bắc Ai-len, chiều cao 850 mét. Slieve Donard gần Newcastle trên 
bờ biển phía đông hạt County Down, nhìn ra biển Ai-len. ND. 
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ngoại bang đến để biết Chúa ngoài khối Thịnh Vượng 
Chung Y-sơ-ra-ên, chủ yếu không nói về những người 
ít quan tâm đến Chúa lại nhận được sự gặp gỡ Ngài, dù 
điều đó có thể xảy ra ở quyền tối thượng của Đức Chúa 
Trời. Nhưng quy tắc chung là những ai tìm kiếm Chúa, 
khao khát và theo đuổi Chúa sẽ khám phá ra Ngài. 
 Quy tắc nầy đối với tôi thật sâu sắc và hết sức 
thuyết phục – bởi ở mức độ thực hành, nghĩa là các bạn 
có thể có mức tối đa Chúa như các bạn muốn. Đôi khi 
thấy những cuộc chạm trán thiên thượng ở Kinh Thánh, 
chúng ta có thể đọc suốt lịch sử Hội Thánh về các anh 
hùng đức tin vĩ đại, và có thể có chút ganh tị. Có thể có 
ai đó trong mối thông công, hoặc ở vòng tròn kiến thức 
của các bạn, và họ có trải nghiệm nào đó, sự siêu nhiên, 
và vân vân – các bạn thật sự ao ước, mong muốn mình 
biết Đức Chúa Trời như họ, cùng trải nghiệm Ngài cách 
tương tự. Có khía cạnh về quyền tối thượng, vậy chúng 
ta phải rất cẩn thận, thế nhưng cũng có trách nhiệm ước 
muốn, khao khát, và theo đuổi, nghĩa là các bạn có thể 
có Chúa nhiều như các bạn muốn. Vấn đề về cơ bản là 
ước muốn, khao khát: Các bạn muốn Ngài bao nhiêu? 
Tôi thấy rất sai lầm bởi điều đó. 
 C. S. Lewis2 nói: “Dường như Chúa thấy những 
ham muốn của chúng ta không quá mạnh, mà quá yếu. 
Chúng ta là các tạo vật nửa vời, bị lừa gạt về thức uống, 
tình dục, và tham vọng, lúc niềm vui vô hạn đã được 
ban cho chúng ta. Giống như đứa trẻ ngu dốt muốn tiếp 
                                                 
 2Clive Staples Lewis (29.11.1898-22.11.1963), sinh ra tại 
Belfast, Bắc Ai-len (UK). Ông là nhà văn, nhà thần học Anh, cùng 
nhiều nghề nghiệp khác. Lewis viết hơn 30 quyển sách nổi tiếng 
được dịch ra rất nhiều ngôn ngữ. ND. 
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tục làm chiếc bánh bằng bùn đất ở khu ổ chuột, bởi nó 
không thể tưởng tượng việc ban cho kỳ nghỉ tại bờ biển 
là thế nào, chúng ta hài lòng quá dễ dàng.” Có lẽ các 
bạn nghĩ vấn đề của mình là vấn đề về dục vọng, vấn đề 
về lòng tham, hoặc ham muốn điều sai trái. Lewis nói 
vấn đề là ham muốn chúng ta thì quá yếu, không quá 
mạnh, mà quá yếu. Chúng ta hài lòng quá dễ dàng với 
sự kém thiếu hơn, khi khát vọng lớn nhất của chúng ta 
là nên theo sau Chúa.  
 Đó là một phần của ẩn dụ về người gieo giống, 
hột giống, và các loại đất, đúng không? Ở Mác đoạn 4, 
Chúa Jesus nói: “Còn những kẻ chịu giống gieo nơi bụi 
gai, là kẻ đã nghe đạo; song sự lo lắng về đời nầy, sự 
mê đắm về giàu sang, và các sự tham muốn khác thấu 
vào lòng họ, làm cho nghẹt ngòi đạo, và trở nên không 
trái” (Mác 4:18-19) – các sự tham muốn khác, khi tình 
yêu ban đầu chúng ta bị lấy đi. Tôi nghĩ ở buổi nhóm 
hôm qua, một số các bạn có tham gia – không phải hôm 
qua mà là thứ Tư – và ai đó đưa ra kết luận là một trong 
những điều mà các nhà phục hưng trải mọi thời đại đều 
có điểm chung là họ đã yêu Chúa Jesus điên cuồng. Họ 
có những khác biệt về phép Báp-têm, về quan niệm tiền 
định, về sự trở lại của Chúa Jesus, về thực hành trong 
đời sống Hội Thánh – nhưng có điểm chung là họ tuyệt 
đối tiêu thụ cho đến hết niềm đam mê dành cho Chúa 
Jesus. Vance Havner đã nói: “Sự phục hưng là đặt tất 
cả tình yêu vào Chúa Jesus lần nữa.”  
 Tối nay có lẽ các bạn nhận thấy là lần đầu tiên 
“Cuộc Chạm Trán Thiên Thượng” được lấy từ Tân Ước 
và đặc biệt liên quan đến mặc khải về Đức Chúa Jesus 
Christ của chúng ta. Vì vậy, tôi xin hỏi các bạn rằng các 



Các Cuộc Chạm Trán Thiên Thượng 160 

bạn ước muốn, khao khát Chúa bao nhiêu?3 Bao nhiêu 
về Đức Chúa Trời mà các bạn muốn? A. W. Tozer viết 
quyển sách tuyệt vời “Sự Theo Đuổi Đức Chúa Trời” –
và trong một dịp ông nói: “Đức Chúa Trời vô hạn có 
thể ban tất cả Chính Mình Chúa cho mỗi đứa con Ngài” 
– há chẳng phải khó có thể tin được sao? Đức Chúa 
Trời vô hạn có thể ban tất cả Chính Mình Chúa cho mỗi 
đứa con Ngài. Chúa không phân phối Chính Mình Chúa 
để mỗi đứa có một phần, mà với mỗi đứa Chúa ban tất 
cả Chính Mình Ngài đầy đủ như thể không có ai khác 
nữa. Thật không thể tin được! Ở một nơi khác, A.W. 
Tozer 4 nói: “Sự theo đuổi Đức Chúa Trời của chúng ta 
thành công chỉ bởi vì Chúa mãi mãi tìm cách thể hiện 
Chính Mình Ngài cho chúng ta.” 

 Như vậy câu hỏi không phải là mong muốn của 
Đức Chúa Trời gặp gỡ chúng ta, mà câu hỏi thật sự là 
ước muốn của chúng ta chạm trán với Ngài – đó là gì? 
Nó mạnh mẽ đến mức nào? Mọi người đều có thể gặp 
gỡ Chúa, nhưng không phải ai cũng được chạm trán với 
Ngài. Có yếu tố về quyền tối thượng, nhưng cơ bản đối 
với tôi, có nguyên tắc về trách nhiểm để theo đuổi và 
ước muốn Đức Chúa Trời.  

 Do đó, làm thế nào các bạn tự định vị mình cho 
điều đó? Chúng ta có thể biết gì về Sự Hóa Hình? Vâng 
                                                 
 3Vance Havner (1901-12.08.1986), mục sư Báp-tít sinh ở 
North Carolina, Mỹ. Tác giả khoảng 20 quyển sách Cơ Đốc như 
Jesus Only, Road to Revival, Peace in the Valley, In Times Like 
These, The Secret of Christian Joy, etc. ND.   
 4Aiden Wilson Tozer (21.04.1897-12.05.1963) người Mỹ, 
là mục sư quản nhiệm, tác giả, biên tập, và diễn giả tại các hội nghị 
về Kinh Thánh. ND. 
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– sau khi nhận thức mọi người đều có thể gặp gỡ Chúa, 
nhưng không phải tất cả, và chúng ta bắt đầu theo đuổi 
nó – chúng ta cần phải thấy cuộc chạm trán được khởi 
động từ nền tảng cầu nguyện. Kinh Thánh chép: “Ðức 
Chúa Jêsus đem Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đi với mình 
lên trên núi để cầu nguyện. Đang khi cầu nguyện” – rồi 
Chúa hóa hình. Như vậy, sự gặp gỡ Chúa khởi động từ 
nền tảng cầu nguyện. Chỉ tiến nhanh về phía trước một 
chút vào Vườn Ghết-sê-ma-nê, và ba môn đồ nầy lại ở 
đó – Chúa khích lệ họ làm gì? “Hãy thức canh và cầu 
nguyện kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ, tâm thần 
thì muốn lắm nhưng xác thịt lại yếu đuối.” Chúa trở lại 
lần nữa, thấy họ đang ngủ, Ngài phán: “Thế thì các 
ngươi không tỉnh thức với Ta trong một giờ được!” 
(Math. 26:40-41). Đây là một thí dụ trong Sự Hóa Hình 
khi Chúa cầu nguyện, Ngài hoàn toàn biến đổi. 
 Có gì kỳ lạ trong Lu-ca đoạn 11 không, nếu các 
bạn bỏ qua vài đoạn, ở câu 1 Thánh Kinh nói: “Có một 
ngày, Ðức Chúa Jêsus cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu 
nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, 
xin dạy chúng tôi cầu nguyện, cũng như Giăng đã dạy 
môn đồ mình”– bởi họ thấy những gì xảy ra khi Chúa 
Jesus cầu nguyện. Ngài hóa hình! Các bạn biết “sự hóa 
hình” nghĩa là gì không? Định nghĩa tự điển: “Sự hóa 
hình là sự thay đổi hoàn toàn về hình thức hoặc diện 
mạo trở thành trạng thái đẹp đẽ và thuộc linh hơn”– Ôi! 
Sự thay đổi diện mạo trở nên trạng thái đẹp đẽ và thuộc 
linh hơn. Đây là duy nhất dành cho Đấng Christ, chúng 
ta biết bởi có ý nghĩa nơi Sự Hóa Hình của Chúa, đó là 
vinh hiển thiên thượng Ngài nổ tung ra phía trước. Thế 
nên Phi-e-rơ nói ở thư tín mình: “...chính mắt chúng tôi 
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đã ngó thấy sự oai nghiêm Ngài” (II Phi. 1:16). Tuy 
vậy, chúng ta có thể trải nghiệm sự gì đó như Phi-e-rơ, 
Giăng và Gia-cơ, khi họ chứng kiến tận mắt cảnh tượng 
kỳ vĩ tuyệt vời nầy. 
 Tôi đang nói về điều gì? Hãy giở với tôi Sách 
Cô-rinh-tô Thứ Nhì, đoạn 4 câu 6: “Vì Ðức Chúa Trời, 
là Ðấng 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 Ðức Chúa Trời soi 
sáng”– nơi đâu? – “nơi mặt Ðức Chúa Jêsus Christ.” 
Chúng ta có sự thông biết về vinh hiển Ðức Chúa Trời 
nơi mặt Ðức Chúa Jêsus Christ, như cách mà Phi-e-rơ, 
Giăng và Gia-cơ thấy vinh hiển đó trên Núi Hóa Hình – 
song chúng ta cũng có thể trải nghiệm loại hóa hình của 
chính mình. Hãy quay lại một đoạn ở Sách Cô-rinh-tô 
Thứ Nhì, đoạn 3 câu 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.” Ôi, thật 
không thể tin được! Chúng ta có thể được hóa hình khi 
chúng ta nhìn thấy vinh hiển Chúa nơi mặt Đức Chúa 
Jesus Christ. 
 Quan điểm của tôi là sự gặp gỡ Chúa được khởi 
động từ nền tảng cầu nguyện, song tôi không nói bất kỳ 
sự cầu nguyện nào. Có người chỉ cầu nguyện cho cuộc 
sống và chưa bao giờ gặp Chúa – điều nầy thật khó tin, 
nhưng lại là hiện thực. Có người dành cả cuộc đời mình 
sống trong tu viện, hoặc vài loại suy niệm theo trật tự ở 
một số tôn giáo –tôi không xem thường các việc đó– tôi 
chỉ nói một số người đã làm việc đó, có người đọc Kinh 
Thánh và cầu nguyện mỗi ngày vì họ muốn tăng trưởng 
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song họ không bao giờ có được các cam kết siêu nhiên 
đáng kinh ngạc nầy. Có những loại cầu nguyện khác 
nhau, nhưng chắc chắn sự cầu nguyện thuần khiết nhất 
là nhìn thấy mặt Đấng Christ. Các cuộc chạm trán thiên 
thượng được khởi động từ nền tảng cầu nguyện, nhưng 
đặc biệt loại cầu nguyện được nhìn thấy vinh hiển Đức 
Chúa Trời nơi mặt Đức Chúa Jesus Christ. 
 Kinh Thánh cho biết, Môi-se nói chuyện trực 
tiếp với Đức Chúa Trời, được ám chỉ ở đây trong Sách 
Cô-rinh-tô Thứ Nhì, bởi vinh hiển ông có được khi nói 
chuyện mặt đối mặt với Chúa – Môi-se phải lấy màn 
che mặt mình hầu cho con dân Y-sơ-ra-ên không trông 
thấy sự sáng láng trên mặt mình. Song chúng ta thường 
sai lầm khi nghĩ Môi-se che mặt vì con dân Y-sơ-ra-ên 
không thể nhìn vào vinh hiển – nghĩ vậy là sai. Nếu các 
bạn xem những gì Phao-lô nói, ông xác định vinh hiển 
qua đi, và ông không muốn dân sự thấy vinh hiển mờ 
dần và qua đi – đó là hình ảnh Giao Ước Cũ – “Chúng 
ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa 
như trong gương” (II Côr. 3:18a). Điều nầy có nghĩa là 
chúng ta có lòng sùng kính và sự tương giao không 
gián đoạn với Chúa, và vinh hiển mà chúng ta thấm 
nhuần, được truyền lại trong mối thông công đó không 
bị phai mờ – đó là thường xuyên, là mãi mãi, là mối 
thông công liên tục. Theo ước tính của tôi, đây là lời 
cầu nguyện thuần khiết nhất hiện hữu: Nhìn thấy mặt 
Chúa Jesus. Các bạn có cầu nguyện cho điều đó không? 
 Nếu lẽ thật được tuyên ra, một số người chúng 
ta có thể cầu nguyện và thậm chí không nghĩ đến Chúa 
Jesus. Giăng 14:23 có lẽ là câu Kinh Thánh yêu thích 
nhất của tôi trong toàn bộ Thánh Kinh: “Ðức Chúa 



Các Cuộc Chạm Trán Thiên Thượng 164 

Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến Ta, thì vâng giữ lời Ta, 
Cha Ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng 
người và ở trong người.” Thật không thể tin được, Cha 
và Con sẽ đến ở trong nhà với chúng ta. Hãy lắng nghe, 
từ ngữ nhỏ xíu nầy “cùng (to),” “chúng ta đều đến cùng 
người.” Từ ngữ “cùng,” “cùng anh hoặc cô,” là từ ngữ 
Hy Lạp “pros,” tiếp đầu ngữ nầy nghĩa đen là “mặt đối 
mặt.” Trong Giăng 1:1, các bạn thấy: “Ban đầu có Ngôi 
Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là 
Đức Chúa Trời,” và cụm từ “cùng Đức Chúa Trời” là 
“prostontheon,” “pros,” một lần nữa lại cùng từ ngữ, 
“Ngôi Lời mặt đối mặt cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi 
Lời là Đức Chúa Trời”– đó là mối quan hệ Cha có với 
Con, đúng không? Những gì Chúa Jesus nói là “nếu ai 
yêu mến Ta và vâng giữ các điều răn Ta, chúng ta”– 
Cha và Con – “sẽ đến mặt đối mặt cùng người và chúng 
ta sẽ làm nhà chúng ta với người.” Đó là loại đời sống 
cầu nguyện mà các bạn cần trau giồi nếu các bạn muốn 
có cuộc gặp gỡ thiên thượng – mặt đối mặt thông công 
với Chúa Jesus. Tôi không nói rằng chẳng có thì giờ 
cầu thay trong sự cầu nguyện các bạn, nhưng đối với 
nhiều người, chúng ta chỉ như thực hiện bài tập. Các 
bạn biết, tôi thành thật tin rằng đôi khi chúng ta cần gác 
lại danh sách mua sắm, chúng ta cần đập vỡ bình dầu 
cam tòng quý giá, đập vỡ bất cứ thứ gì giới hạn sự sùng 
kính Chúa hàng ngày của chúng ta. Đôi khi chúng ta đi 
theo lối mòn – kỷ luật thì tốt, xin đừng hiểu lầm tôi, kỷ 
luật giải thoát chúng ta để thờ phượng Chúa, vân vân – 
nhưng đôi khi kỷ luật chúng ta có thể gây bất lợi cho sự 
tự do của Thánh Linh, lúc Thánh Linh muốn chúng ta 
đến một nơi chỉ để ngồi và chiêm ngưỡng Chúa Jesus. 
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 Mọi người đều có thể gặp gỡ Chúa, song không 
phải ai cũng làm được; cuộc chạm trán được khởi động 
trên nền tảng cầu nguyện; thứ ba, các sự gặp gỡ Chúa 
bị cản trở bởi sự thống trị của xác thịt. Các bạn có nhớ 
Vườn Ghết-sê-ma-nê? “Hãy thức canh và cầu nguyện 
kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ, tâm thần thì muốn 
lắm nhưng xác thịt lại yếu đuối”– nơi đây chúng ta lại 
có xác thịt trong câu 32 với cùng ba môn đồ: “Phi-e-rơ 
cùng đồng bạn mình buồn ngủ lắm” (Lu-ca 9:32). Cụm 
từ tiếng A-ram, tôi được dẫn dắt để tin những gì Chúa 
Jesus nói ở Vườn Ghết-sê-ma-nê, “xác thịt yếu đuối” là 
“xác thịt đang thất bại”– xác thịt đang thất bại. Điều đó 
há chẳng rất thật sao? Tôi tự hỏi xác thịt làm thất bại 
các bạn thế nào trong sự theo đuổi Đức Chúa Trời? Hãy 
suy nghĩ về việc nầy. Xác thịt làm thất bại các bạn thế 
nào trong sự theo đuổi Đức Chúa Trời? Các bạn có ngủ 
thiếp đi lúc cầu nguyện không? Tất cả chúng ta đều có 
như vậy. Các bạn có mơ mộng hão huyền không? Tất 
cả chúng ta đều làm điều đó. Nó là gì? Tôi không biết, 
nhưng xác thịt rất thường xuyên phá hoại sự theo đuổi 
Đức Chúa Trời của chúng ta. Bản Dịch Cảm Xúc (The 
Passion Translation) dịch điều nầy như sau: “Tâm thần 
các bạn đủ háo hức, nhưng con người các bạn lại yếu ớt 
nhu nhược.” Con người chúng ta thì yếu ớt nhu nhược! 
Sứ Điệp đưa ra như vậy, tôi nghĩ điều nầy có tác động 
mạnh: “Một phần của các bạn thì háo hức, sẵn sàng làm 
bất kỳ việc gì cho Chúa”– đó không phải là cách chúng 
ta sao? Về mặt tri thức, ý tôi là: “Vâng, tôi muốn các 
cuộc chạm trán thiên thượng đó, tôi muốn kinh nghiệm 
những gì mà Môi-se, Ê-li, Ê-sai, Phi-e-rơ, Giăng và 
Gia-cơ trải qua”– đó là điều chúng ta muốn trong tâm 
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linh mình. “Chúng ta háo hức, sẵn sàng làm bất kỳ việc 
gì cho Đức Chúa Trời.” Hãy nghe Sứ Điệp thể hiện 
phần còn lại như thế nào: “Song một phần khác của các 
bạn lười biếng như con chó già ngủ bên bếp lửa.” Há 
đó không phải là mô tả rất hay sao? 
 Các bạn có biết đấu tranh lớn nhất của tôi là gì 
không? Là tôi. Không phải yêu ma, chẳng là quỷ quái, 
hoặc tính nguyên tắc và quyền lực nơi đây hay chỗ đó, 
nhưng David Legge là vấn đề lớn nhất của tôi. Các bạn 
đã nghe tôi nói nhiều lần: Tội lỗi cần phải được ăn năn, 
vết thương cần phải được chữa lành, ma quỷ cần phải 
bị trục xuất và xua đuổi – nhưng các bạn biết, xác thịt 
cần phải bị đóng đinh. Thập tự giá được nói đến ở đây. 
Ê-li và Môi-se cùng Chúa Jesus trong tình trạng hóa 
hình nói chuyện với nhau về sự chết Ngài sẽ hoàn tất 
tại Giê-ru-sa-lem. Thập tự giá là trung tâm đưa đến lịch 
sử cứu chuộc, và đó là trung tâm cho sự cứu chuộc thân 
thể chúng ta, mà thật ra cho chính linh hồn chúng ta. Vì 
vậy, những cuộc chạm trán thiên thượng bị ngăn trở bởi 
sự thống trị của xác thịt nên các môn đồ nầy buồn ngủ 
lắm. Chúng ta phải đóng đinh sự ngăn trở của xác thịt 
nầy, nếu không chúng ta sẽ không thấy vinh hiển Chúa. 
Hãy xem câu 32: “Phi-e-rơ cùng đồng bạn mình buồn 
ngủ lắm, nhưng vừa tỉnh thức ra, thấy vinh hiển của 
Ðức Chúa Jêsus và hai đấng ấy đứng gần Ngài” (Lu-ca 
9:32). Khi thức dậy, họ đã thấy Ngài. 
 Trong Tân Ước thì đầy các việc nầy. “Cho nên 
có chép rằng: Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng 
dậy từ trong đám người chết, thì Ðấng Christ sẽ chiếu 
sáng ngươi” (Ê-phê-sô 5:14). “Hãy ăn ở như vậy, vì 
biết thời kỳ đang lúc chúng ta đây: giờ anh em từ ngủ 
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thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta 
hơn lúc chúng ta mới tin. Ðêm đã khuya, ngày gần đến; 
vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy 
áo giáp sáng láng” (Rô-ma 13:11-12). Các bạn có biết 
Bản Dịch Cảm Xúc dịch như thế nào khi ở Ghết-sê-ma-
nê Chúa Jesus đến và Ngài thấy các môn đồ ngủ lần 
nữa không? Bản Dịch diễn tả như sau: “Phải chăng các 
ngươi dự định ngủ và nghỉ ngơi vô thời han không? 
Các ngươi ngủ đủ rồi, sự kết sắp đến và thì giờ đã cận 
kề. Hãy thức dậy và đi thôi!” Tôi sẽ nuông chiều xác 
thịt mình bao lâu nữa theo cách mà nó sẽ cướp mất của 
tôi cuộc chạm trán thiên thượng? Tất cả đều muốn Đức 
Chúa Trời hiển thị, phải không, nhưng chúng ta không 
sẵn sàng đóng đinh xác thịt mình. Xác thịt tín nhân bị 
đóng đinh trên thập tự giá, nhưng chúng ta nghĩ là nó 
đã chết. 
 Hãy tưởng tượng các bạn ngủ trong sự hiện diện 
Đức Chúa Jesus Christ hóa hình – thật không thể nào 
hiểu nỗi! Nhưng điều đó xảy ra và sự bối rối ngượng 
ngùng của Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ được ghi lại mãi 
mãi. Đấng Christ giờ đây sống lại, Ngài được tôn vinh, 
Thánh Linh Chúa đã được ban cho chúng ta – song nếu 
chúng ta thành thật, thì hầu hết chúng ta vẫn đang ngủ! 
Chúng ta hiện sống dưới bầu trời mở, vậy chúng ta hãy 
bước đi theo Thánh Linh và chớ hề làm trọn những 
điều ưa muốn của xác thịt. 
 Sự thống trị của xác thịt không chỉ ngăn trở từ 
bên trong và cướp khỏi chúng ta các cuộc gặp gỡ Chúa, 
mà còn gây sao lãng từ bên ngoài. Đây là những gì tôi 
muốn các bạn thấy kế tiếp: Sự gặp gỡ Chúa bị gián 
đoạn bởi nghi binh (diversionary, đánh lạc hướng). Hãy 
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xem câu 33: “Lúc hai đấng ấy lìa khỏi Ðức Chúa 
Jêsus, Phi-e-rơ thưa Ngài rằng: Thưa Thầy, chúng ta ở 
đây tốt lắm, hãy đóng ba trại, một cái cho Thầy, một 
cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. Vì Phi-e-rơ không 
biết mình nói chi.” Nơi đây là Môi-se và Ê-li – hai nhân 
vật tuyệt vời, phải không? Môi-se, hình ảnh thu nhỏ, 
mẫu mực của luật pháp, đại diện cho các điều răn thuần 
túy của Chúa. Ê-li, có lẽ là tiên tri vĩ đại nhất, tất nhiên 
ngoài Giăng Báp-tít, nhưng Ê-li đại diện cho các tiên 
tri. Như vậy ở đây là hai tính cách cá nhân thay mặt cho 
luật pháp và tiên tri, đứng hai bên Chúa Jesus – họ là 
những người tốt. Đền tạm mà Phi-e-rơ muốn dựng cho 
mỗi người, Chúa Jesus, Môi-se, và Ê-li, đền tạm là nơi 
tốt, phải không? Đó là nơi để thờ phượng Đức Chúa 
Trời, nhưng người tốt và nơi tốt – tốt như vậy – tất cả 
phải ở vị trí xứng đáng.  
 Tôi nghĩ là Đức Chúa Trời rõ ràng tôn trọng 
Môi-se, và Ê-li, phải không? Cả hai cùng xuất hiện với 
Chúa Jesus ở trạng thái hóa hình đó. Vì vậy trong động 
cơ mình, Phi-e-rơ cảm thấy có lý khi tôn vinh Môi-se, 
và Ê-li cùng với Chúa Jesus. Vấn đề là tôn trọng và thờ 
phượng thì khác nhau. Phi-e-rơ không nhận ra rằng chỉ 
có một trong ba người đó có sự vinh hiển. Khi suy nghĩ 
nhiều hơn, nó thật sự cáo trách tôi, bởi Phi-e-rơ không 
bỏ Chúa Jesus ra, phải không? “...hãy đóng ba trại, một 
cái cho Thầy, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li.” 
Ông chỉ không đặt Chúa Jesus nơi vị trí xứng đáng của 
Ngài – và với tôi đó là hình ảnh minh họa việc mà tôi 
thường làm. Không phải tôi bỏ Chúa Jesus ra, Chúa vẫn 
ở trên môi miệng, trong đời sống, nơi thói quen của tôi, 
Ngài ở trong mọi việc tôi làm. Chẳng phải Chúa không 
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hiện diện, mà Chúa không được đặt ở vị trí xứng đáng 
của Ngài. Bởi tôi thường đề cao, tán dương người khác 
quá nhiều. 
 Các bạn có biết một trong các ngăn trở lớn 
nhất đối với sự phục hưng (revival) là gì không? Đó là 
bỏ đi các chữ “e” và “v” của “revival” để chỉ còn lại 
“rival”– đối thủ, kẻ tranh giành. Bất kỳ sự gì giành giật 
lấy tình cảm và quan tâm của chúng ta, đánh lạc hướng 
từ bên ngoài – không chỉ xác thịt bên trong. Đó là điều 
Thi Thiên 24:3-4 nói: “Ai sẽ được lên núi Ðức Giê-hô-
va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Ấy 
là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, chẳng 
hướng linh hồn mình về sự hư không, cũng chẳng thề 
nguyện giả dối.” Có phải các bạn muốn có cuộc gặp gỡ  
Đức Chúa Trời trên Núi như ba sứ đồ Phi-e-rơ, Giăng 
và Gia-cơ, trước giả Thi Thiên nói – không chỉ có tay 
trong sạch và lòng thanh khiết, mà linh hồn của các bạn 
không được cúi đầu trước bất kỳ sự gì khác.   
 Giành giật sự quan tâm các bạn là gì? Các 
bạn trở nên bận tâm, mải mê với điều gì bên ngoài? Đó 
có thể thuộc về tôn giáo, vì Môi-se và Ê-li là nhân vật 
tôn giáo và đền tạm là nơi tôn giáo. Thường là các hình 
tượng chúng ta – hãy đối mặt nó, hình tượng thực chất 
là đối tượng tôn giáo, phải không? – sự sao lãng và 
trệch hướng thuộc về tôn giáo. Tôi sẽ nói điều không 
được nhiều người ưa thích trong Tin Lành, nhưng tôi sẽ 
phải nói, đó là học thuyết, là giáo lý mà chúng ta rút ra 
từ Thánh Kinh có thể bị trệch hướng. Những thực hành, 
thói quen, phương sách, đối ngoại, hình thức, nghi lễ 
rất thường cướp đi khỏi chúng ta tính ưu việt và vị trí ở 
trung tâm (centrality) của Con Đức Chúa Trời. Những 
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thứ đó là sự sao lãng! Một số chúng ta vui mừng được 
mải mê trong các thứ đó, bởi chúng che đậy sự trần trụi 
về việc thiếu lòng sùng kính chúng ta với Chúa Jêsus. 

 Vì vậy, luôn có sự căng thẳng nầy trong đời 
sống Cơ Đốc nhân – hãy làm quen. Tôi liên tục đấu 
tranh với nó, vào lúc nầy lần nữa – sự căng thẳng giữa 
điều tốt và điều tốt nhất. Có nhiều việc tốt đẹp chúng ta 
có thể làm, nhưng Chúa Jesus nói với Ma-ri và Ma-thê: 
“Nhưng có một việc cần mà thôi”– ngồi nơi chân Chúa 
Jesus – đó là phần tốt hơn, và đó là điều sẽ không bao 
giờ bị lấy đi khỏi các bạn. Thật không thể tin được! Sự 
sao lãng nầy với Phi-e-rơ đến đúng nơi hiện diện, ngay 
trong vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cũng tương tự với 
A-đam và Ê-va, họ chưa ở tình trạng sa ngã, khi chọn 
sao lãng sự hiện diện của Đức Chúa Trời. 

 Chúng ta thấy phản ứng của Chúa ở câu 34: 
“Khi người còn đang nói, có một đám mây kéo đến, 
bao phủ lấy; và khi vào trong đám mây, các môn đồ 
đều sợ hãi.” Đây không phải đám mây bình thường, mà 
là đám mây vinh hiển Shekinah. “Shekinah” là từ ngữ 
có nguồn gốc tiếng Hê-bơ-rơ “shakan” có nghĩa là “ngự 
(to dwell)”– như vậy đây là dấu hiệu cho biết Đức Chúa 
Trời ngự xuống ở một số hình thức. Có các biểu hiện 
khác, vinh hiển nơi diện mạo Chúa Jesus, ánh sáng, sắc 
trắng chói lòa – nhưng Shekinah thường được chỉ ra bởi 
Lời từ Đức Chúa Trời, Lời được phán ra. Nơi đây các 
bạn có đám mây kéo đến, các môn đồ sợ hãi khi vào 
trong đám mây, và rồi trong câu 35: “Bấy giờ, nghe có 
tiếng từ trong đám mây phán ra rằng: Nầy là Con Ta, 
Người được lựa chọn của Ta, hãy nghe Người.”  
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 Thật sự những gì Đức Chúa Trời nói ở đây là: 
“Hãy chú ý đến Ngài!” Như vậy, có sự thống trị của 
xác thịt, buồn ngủ lắm, có sự trệch hướng từ bên ngoài, 
Môi-se, Ê-li, các đền tạm (trại) – và Đức Chúa Trời đến 
và tràn ngập họ, họ sợ hãi. Hãy đoán: Khi các bạn gặp 
Chúa, bạn có thể sợ hãi! Bởi vì Chúa không muốn làm 
chúng ta sợ hãi, nhưng Ngài là đám lửa hay thiêu đốt, 
Chúa là to lớn, Chúa là vĩ đại, Chúa là tuyệt hảo. Chúa 
không muốn làm chúng ta sợ hãi, đó là lý do tại sao 
Ngài lưu lại nửa thời gian, nhưng khi Chúa đến gần các 
bạn cảm thấy sợ hãi. Một số người trở nên như kẻ chết– 
tôi không biết nếu đó nghĩa là họ chết thật, nhưng chắc 
chắn họ phải có thiên sứ chạm vào để họ sống lại. 
 Nhưng sứ điệp từ trời là gì? “Hãy chú ý đến 
Con Yêu Dấu của Ta!” Như thế, đây là điểm cuối cùng 
của tôi: Cuộc chạm trán thiên thượng sẽ xảy ra khi tất 
cả chú ý và niềm vui của chúng ta chỉ ở trong Con Đức 
Chúa Trời. Các bạn có nhớ lúc Chúa Jesus chịu phép 
Báp-têm, các từng trời mở ra, có tiếng của Cha: “Nầy 
là Con Yêu Dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng,” hay 
biểu hiện khác: “Tôi lấy làm thích mọi đàng” (Thi 
16:3). Các bạn có biết những gì Đức Chúa Trời nói nơi 
đó? “Nầy là Con Trai Ta, và Ta không cần bất cứ gì 
hơn Ngài; tất cả niềm vui của Ta ở trong Ngài.” Có một 
câu hỏi tu từ (a rhetorical question):5 Có phải các bạn 
cần bất cứ gì hơn Ngài? Có phải tôi? Có phải Ngài là 
đủ? Có phải nhìn chăm chăm trên mặt Ngài là đủ cho 
các bạn? Có phải ở trong sự hiện diện của Ngài là đủ? 
Đối với nhiều người chúng ta thì không. Đó chẳng phải 

                                                 
 5Câu hỏi chỉ để gây ấn tượng, chứ không cần trả lời. ND.  
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bởi chúng ta không biết gì về Ngài, thậm chí còn biết 
Ngài đến mức độ nào đó, mà vì chúng ta chưa bao giờ 
thấy sự vinh hiển của Ngài. 
 Hãy nhìn vào câu 36: “Khi tiếng ấy phát ra, thì 
Ðức Chúa Jêsus ở một mình.” Đức Chúa Trời cất đi tất 
cả mọi sao lãng. Đó có thể là – và điều nầy có thể là rất, 
rất đau đớn cho các bạn – Đức Chúa Trời cho phép sự 
sao lãng ra khỏi đời sống các bạn, để các bạn sẽ thấy 
Chúa Jesus ở một mình. Thậm chí đó có thể là chức vụ 
của các bạn, một trong những sự sao lãng lớn nhất của 
tất cả. Ma-thi-ơ đưa ra câu nầy: “Môn đồ bèn ngửa mặt 
lên, thì chỉ thấy một mình Ðức Chúa Jêsus mà thôi” 
(Math. 17:8) – Đức Chúa Trời đang nói với các bạn tối 
nay: “Nầy là Con Trai Ta, nầy là Con Yêu Dấu của Ta, 
nầy là Người Ta Yêu. Hãy chú ý đến Người, hãy nghe 
Người, Người đủ cho Ta, Ngưới đủ cho các bạn!” Vì 
vậy hãy tập trung tất cả sự chú y của các bạn vào 
Người, và tự vui mừng trong Người! 
 Kết quả của việc thật sự nhìn thấy sự vinh hiển 
Chúa đó là họ được cất lên hoàn toàn và duy nhất với 
Ngài. Do đó, nếu chúng ta học biết từ ba môn đồ đi lên 
Núi và cuộc chạm trán thiên thượng của họ, chúng ta sẽ 
hiểu rằng mọi người đều có thể gặp gỡ Chúa, nhưng 
không phải ai cũng được. Chúng ta cần phải theo đuổi 
và khao khát điều đó. Chúng ta biết các cuộc chạm trán 
Chúa được khởi động từ nền tảng sự cầu nguyện, song 
không phải cầu nguyện bình thường, mà cầu nguyện để 
nhìn thấy mặt Chúa Jesus – đó là sự cầu nguyện thuần 
khiết nhất. Khi thấy Chúa Jesus, chúng ta sẽ được hóa 
hình vào ảnh tượng Ngài. Cuộc gặp gỡ Chúa bị ngăn 
trở bởi sự thống trị của xác thịt bên trong, và bị gián 



Ba Môn Đồ Lên Núi Hóa Hình 173 

đoạn bởi sự sao lãng bên ngoài. Cuộc gặp gỡ Chúa xảy 
ra khi tất cả chú ý và vui mừng của các bạn chỉ ở trong 
Con Đức Chúa Trời. 
 Đây là một Thánh Ca trong Bài Hát Cứu Chuộc 
của các bạn, chúng ta sẽ không hát, tôi nghĩ đó là bài 
438, tôi không biết chắc – nhưng hãy nghe những lời ca 
– thậm chí hãy nhắm mắt các bạn lại: 
 “Con đã nhìn thấy mặt Chúa Jesus– 
   Ngài mĩm cười yêu thương với con, 
   Lòng con dẫy đầy niềm vui sướng, 
   Linh hồn con ngây ngất mê say 
   Dấu vết thống khổ hằn sâu nhất 
   Tan mất nơi vinh hiển sáng ngời; 
   Con đã nhìn thấy mặt Chúa Jesus– 
   Ôi cảnh tượng quả thật tuyệt vời! 
   Và vì con thấy vẻ đẹp Chúa 
   Tất cả mọi thứ khác tan biến, 
   Thế gian, danh vọng, và lạc thú, 
   Nay tựa đồ rác rưởi vứt đi; 
   Ánh sáng Chúa xua bóng tối con, 
   Nụ cười Ngài thật quá ngọt ngào! 
   Con đã nhìn thấy mặt Chúa Jesus– 
   Con có thể hôn lấy chân Ngài.” 
 Tôi không biết các bạn tập trung vào điều gì tối 
nay, những thử thách hoặc khó khăn các bạn đang trải 
qua – việc nầy có thể hiểu được. Hay có lẽ các bạn chú 
vào một số hình tượng và đối tượng tôn giáo đó? Hoặc 
các bạn tập trung trên xác thịt chăng? Nó có thể không 
phải là loại bẩn thỉu vô đạo đức mà chúng ta quá quen 
thuộc khi nói về xác thịt, song có lẽ là phần xác thịt mà 
các bạn không ngừng tự ý thức về bản thân mình – đó 
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là một trong những ngăn trở lớn nhất cho việc nhìn thấy 
mặt Chúa Jesus, sự tự giác, có ý thức về bản thân mình 
(self-consciousness). Một số các bạn ý thức về Sa-tan, 
các bạn biết tôi tin có Sa-tan và tôi tin có thế giới ma 
quỷ, song tôi chán ngấy những kẻ quá ý thức về yêu ma 
quỷ quái cùng tất cả mọi thứ còn lại, mà mắt họ lại 
chẳng tập trung vào Chúa Jesus. Tôi nghĩ ma quỷ đang 
cười rất nhiều về việc nầy, bởi chúng thấy các bạn đuổi 
theo đuôi của mình. 
 Các bạn sẽ rời mắt khỏi bất cứ những gì mình 
tập trung vào mà không phải là Chúa Jesus chứ? Đây 
chỉ tóm tắt về cơ bản, bất cứ những gì không phải Chúa 
Jesus mà các bạn đang chú vào, các bạn không nên tập 
trung mắt mình vào đó nữa, ngay cả Thánh Kinh. Vâng, 
thậm chí Kinh Thánh – vượt xa khỏi trang sách thiêng 
liêng tôi tìm kiếm Ngài, Chúa ơi. Thánh Kinh là sự mặc 
khải của Đức Chúa Trời cùng Con Ngài, nhưng một số 
người bị mắc kẹt vào đó, biến Kinh Thánh thành hình 
tượng, nhưng họ lại không biết Đức Chúa Trời. Đó là 
những gì người Pha-ri-si đã làm, họ biết Kinh Thánh, 
nhưng không biết Đức Chúa Trời mình khi Ngài hiện ra 
trong xác thịt con người. Giờ đây các bạn trong thái độ 
cầu nguyện đúng trước khi kết thúc buổi nhóm nầy, các 
bạn sẽ thực hiện quyết định có ý thức để rời mắt mình – 
đôi mắt thuộc linh, mà có lẽ ngay cả đôi mắt thuộc thể– 
ra khỏi sợ hãi, khỏi việc dung dưỡng tội lỗi, khỏi điều 
tôn giáo, khỏi phô bày thành tích cá nhân, khỏi ngay cả 
đời sống cầu nguyện riêng hoặc trận chiến thuộc linh? 
Các bạn sẽ chú mắt mình vào Chúa Jesus chứ? Đó phải 
là những gì giống như các môn đồ trên Núi Hóa Hình, 
họ thấy Chúa trong tất cả sự vinh hiển Ngài? 
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 Chúng ta hãy dừng một chút để cầu nguyện. Tôi 
cầu xin Đức Chúa Trời là Cha, trong Danh Chúa Jesus, 
bởi Đức Thánh Linh, bày tỏ sự vinh hiển Đấng Christ 
và ánh sáng mặt Ngài cho một số các bạn tối nay. 
 Lạy Chúa Jesus, Chúa biết người ta đang ở đâu, 
Ngài biết chúng con bị kềm kẹp qua sợ hãi, qua kẻ thù, 
qua xác thịt thường thống trị và cản trở chúng con gặp 
Chúa. Chúa biết những người bị phân tâm bởi sự trệt 
hướng bên ngoài, ngay cả nghi thức tôn giáo ngăn trở 
chúng con nhìn thấy Con Ngài. Lạy Cha, chúng ta nghe 
tiếng Chúa tối nay, Ngài bảo chúng con chú ý, Chúa 
kêu gọi từ thiên đường: “Nầy là Con Ta, hãy chú ý đến 
Con Ta! Tất cả niềm vui Ta là ở nơi Người, hãy thỏa 
lòng trong Người, hãy khiến Người thành sự theo đuổi, 
niềm đam mê, và ưu tiên của các ngươi.”  
 Hãy dời mắt khỏi các việc khác Hãy để Môi-se 
đi, hãy để Ê-li đi, hãy để mọi thứ khác đi và hãy chỉ 
nhìn xem Chúa Jesus. Các bạn sẽ nhìn vào mặt Ngài 
chứ? Hãy nhìn vào mặt Ngài. Hãy nhìn vào đôi mắt, đó 
là hồ chứa tình yêu, chết cho tình yêu, đổ huyết vì tình 
yêu, không bao giờ hết tình yêu, tình yêu vô điều kiện, 
tình yêu và ân điển chẳng hề hư mất bao giờ. Một số 
bạn cần phải nhìn thấy sự bình an trong mắt Ngài. Một 
số bạn cần phải thấy không hề có xấu hổ hay cảm giác 
tội lỗi từ đôi mắt Ngài. Một số bạn cảm thấy được thả 
ra khỏi sự kềm kẹp của kẻ thù, khi chỉ cần nhìn vào đôi 
mắt Chúa Jesus. Hãy nhìn vào đôi mắt đó và các bạn sẽ 
được giải thoát. Lạy Chúa Jesus, xin hãy bày tỏ Chính 
Ngài. Lạy Cha, bởi Đức Thánh Linh, xin làm chứng 
Đấng Christ cho mọi tâm trí và tấm lòng ở nơi nầy. 
Ngài là Cứu Chúa, Đấng Cứu Chuộc, Đấng Giải Thoát, 
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Đấng Chữa Lành của chúng con, và chúng con cần gặp 
Ngài. Chúng con hiệp ý cầu nguyện trong Danh Đức 
Chúa Jesus Christ. A-men. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



Phần 7 

Giăng Trên Đảo Bát-mô 

David Legge 

 

 

 Tôi muốn các bạn cùng giở với tôi Sách Khải 
Huyền đoạn 1, và chúng ta sẽ bắt đầu đọc từ câu 9. Đây 
là nghiên cứu cuối cùng của chúng ta ở loạt bài “Các 
Cuộc Chạm Trán Thiên Thượng” mà chúng ta đã bắt 
đầu vào khoảng tháng Chín. Tối nay chúng ta xem xét 
sự gặp gỡ của “Sứ Đồ Giăng Trên Đảo Bát-mô.” Chúng 
ta sẽ đọc từ câu 9 cho đến hết đoạn 1. 

 “9Tôi là Giăng, là anh em và bạn của các anh 
em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Ðức 
Chúa Jêsus, tôi đã ở trong đảo gọi là Bát-mô, vì cớ Lời 
Ðức Chúa Trời và chứng của Ðức Chúa Jêsus. 10Nhằm 
ngày của Chúa, tôi được Ðức Thánh Linh cảm hóa, 
nghe đằng sau có tiếng kêu vang, như tiếng loa, 11rằng: 
Ðiều ngươi thấy, hãy chép vào một quyển sách mà gởi 
cho bảy Hội Thánh tại Ê-phê-sô, Si-miệc-nơ, Bẹt-găm, 
Thi-a-ti-rơ, Sạt-đe, Phi-la-đen-phi và Lao-đi-xê.  
 12Bấy giờ tôi xây lại đặng xem tiếng nói với tôi 
đó là gì; 13vừa xây lại thấy bảy chơn đèn bằng vàng, và 
ở giữa những chơn đèn có ai giống như con người, mặc 
áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực. 14Ðầu và tóc 
người trắng như lông chiên trắng, như tuyết; mắt như 
ngọn lửa; 15chơn như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, 
và tiếng như tiếng nước lớn. 16Tay hữu người cầm bảy 
ngôi sao; miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi và 
mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức.  
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 17Vừa thấy người, tôi ngã xuống chơn người 
như chết; nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi, mà 
rằng: Ðừng sợ chi, Ta là Ðấng trước hết và là Ðấng 
sau cùng, 18là Ðấng Sống, Ta đã chết, kìa nay Ta sống 
đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. 19Vậy 
hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay 
hiện có và những việc sau sẽ đến, 20tức là sự mầu 
nhiệm của bảy ngôi sao mà ngươi thấy trong tay hữu 
Ta, và của bảy chơn đèn vàng. Bảy ngôi sao là các 
thiên sứ của bảy Hội Thánh, còn bảy chơn đèn là bảy 
Hội Thánh vậy” (Khải 1:9-20). 

Chúng ta nhìn vào các câu chuyện nổi tiếng ghi lại 
từ Kinh Thánh về những người đã gặp gỡ Chúa... 

 Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Hãy cầu 
nguyện với tôi rằng Lời mà Chúa muốn trao ra sẽ đến 
tối nay. Lạy Cha, chúng con tự hạ mình xuống trước sự 
hiện diện của Ngài và chúng con xưng nhận Chúa Jesus 
Christ là Chúa mọi người. Ngài là Đầu của Hội Thánh, 
là Đấng Christ của Đức Chúa Trời, là Đấng Được Xức 
Dầu, là Đấng Duy Nhất Được Chọn. Chúng con xưng 
nhận vào một ngày nào đó, như chúng con hát tối nay, 
chẳng bao lâu nữa –chúng con tin như vậy– mọi lưỡi sẽ 
xưng Ngài là Chúa trên trời, dưới đất và bên dưới đất, 
và mọi đầu gối thảy đều quỳ xuống trước Chúa Jesus 
Christ, trước sự vinh hiển Ngài, Cha chúng con. Lạy 
Chúa, giờ đây chúng con mời Quyền Tể Trị Ngài nơi 
đây. Chúng con cầu xin có những dấu chứng cớ rằng 
vương quốc Chúa đến giữa chúng con. Chúng con nhớ 
khi ở trên đất, Chúa phán: “Nước Ðức Chúa Trời đã 
đến gần các ngươi rồi.” Lạy Chúa, chúng con cầu 
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nguyện đó sẽ là trải nghiệm chúng con tối nay. Lời 
Ngài phán: “Chúa ở gần”– Chúa ơi, xin hãy đến, hãy 
đến thật nhanh, Đức Thánh Linh hãy đến giữa chúng 
con. Nguyện hết thảy đều biết được “Các Cuộc Chạm 
Trán Thiên Thượng” tối nay. Chúng con cầu nguyện 
nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men. 

 Loạt bài chúng ta có tựa đề “Các Cuộc Chạm 
Trán Thiên Thượng” là tất cả những gì xảy ra trong 
khoảnh khắc với Đức Chúa Trời, sự gặp gỡ gần gũi loại 
Thiên Thượng. Chúng ta nhìn vào các câu chuyện nổi 
tiếng ghi lại từ Kinh Thánh về những người đã gặp gỡ 
Chúa, nhưng chúng ta xem xét không phải từ khả năng 
nghiên cứu hoặc là giải thích mọi suy nghĩ trong Thánh 
Kinh, mà từ quan điểm cuộc gặp gỡ thiêng thượng của 
họ, những điều chúng ta có thể học và thậm chí các 
nguyên tắc chúng ta có thể áp dụng để chính chúng ta 
sẽ gặp gỡ Chúa. Trong khoảnh khắc, những người nầy 
kinh ngạc trước sự hiện diện của Chúa. Họ đã chạm nhẹ 
Chúa, đôi khi gặp gỡ trực tiếp mặt đối mặt với Ngài. 
Chúng ta đã nhấn mạnh – và tôi biết mình lặp đi lặp lại 
điều nầy nhiều lần, nhưng tôi nghĩ nó rất quan trọng – 
chúng ta tin cách cá nhân vào Đức Chúa Trời, và do đó 
chúng ta phải mong đợi sự gặp gỡ cá nhân với Ngài. Đó 
là bản chất của mối quan hệ, tất cả các mối quan hệ, 
nhất là mối quan hệ chúng ta với Chúa của mình. 

 Vì vậy, chúng ta bắt đầu xem xét, tôi nghĩ rằng 
đó là với “Môi-se Nơi Bụi Gai Cháy,” sau đó chúng ta 
chuyển sang “Gia-cốp Ở Rạch Gia-bốc” nơi ông vật lộn 
với Đức Chúa Trời dưới hình dạng Thiên Sứ của Chúa. 
Rồi chúng ta đến với Ghê-đê-ôn sợ hãi nơi bàn ép rượu, 
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ở đó Chúa hiện ra và biến đổi ông. Ê-sai vào năm Vua 
Ô-xia chết, ông được chuyển vào Ngôi Cao Sang Chúa. 
Ê-li dĩ nhiên ở trên núi, rất thất vọng và ngã lòng – và 
Chúa hiện ra với ông nơi đó. Nghiên cứu vừa qua của 
chúng ta, tôi nghĩ là tháng trước, phải không? Chúng ta 
nhìn vào ba Sứ Đồ Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ trên Núi 
Hóa Hình; Chúa Hóa Hình trong vinh hiển thế nào 
trước họ, và họ được thay đổi ra sao, bởi vì chúng ta 
được thay đổi khi nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Jesus 
Christ. 

Chúng ta tin cách cá nhân vào Đức Chúa Trời, và vì 
vậy chúng ta phải mong đợi sự gặp gỡ cá nhân với 
Ngài... 

 Tối nay chúng ta xem xét cuộc chạm trán thiên 
thượng của Sứ Đồ Giăng trên đảo Bát-mô. Tôi chắc các 
bạn biết rõ Sách Khải Huyền không phải mặc khải của 
Giăng, mà là của Chúa Jesus Christ. Toàn bộ Sách nầy 
chủ yếu nói về Thời Kỳ Sau Rốt. Có nhiều đề tài, song 
hầu như chắc chắn, chủ đề Sách Khải Huyền là Chúa 
Jesus Christ, Con Đức Chúa Trời. Đó là một sự tiết lộ, 
Sách Khải Huyền, một sự tiết lộ, bày tỏ về Đức Chúa 
Jesus Christ – giờ đây Chúa thật sự thế nào, Ngài nghĩ 
gì? Thật hấp dẫn, gợi thích thú, phải không? Ý tôi là, 
Chúa Jesus nghĩ gì về những gì đang xảy ra trên thế 
giới? Chúa nghĩ gì về những gì đang xảy ra trong Hội 
Thánh? Ngài nghĩ gì về những gì đang xảy ra với tôi? 
Vâng, đây là sự tiết lộ cho Giăng về Chúa Jesus thế nào 
vào lúc nầy, và những gì Ngài muốn Hội Thánh biết. 
 Những gì chúng ta cần hơn bất cứ điều gì, và 
hơn bao giờ hết, là sự khải thị mới về Đức Chúa Jesus 
Christ - một tiết lộ mới, sự biểu hiện Con Thiên Chúa. 
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Tôi hy vọng ở mức độ nào đó, sứ điệp nầy sẽ mang sự 
đó đến gần các bạn hơn. Hãy để tôi chia sẻ với các bạn 
tối nay chỉ bốn nguyên tắc. Có lẽ nhiều hơn, thậm chí 
tôi nghĩ mình có thể nhận được một số hiểu biết và soi 
dẫn khi đọc phân đoạn Kinh Thánh nầy, nhưng dù sao 
chúng ta sẽ khởi sự với bốn nguyên tắc. 
 Trước hết, chúng ta thấy sự gặp gỡ thiên thượng 
thường xảy ra trong bối cảnh chịu khổ cho Đấng Christ. 
Đây là chủ đề chúng ta đã thấy ở các nghiên cứu khác, 
rằng nhiều người chạm trán Chúa và trải nghiệm tuyệt 
vời đó chẳng phải trên đỉnh núi mà là dưới thung lũng. 
Họ có thể kết thúc trên đỉnh núi, nhưng liền trước đó là 
thung lũng. Ở đây chúng ta gặp Giăng trên đảo Bát-mô, 
nơi giống như Alcatraz1 của Đế Quốc La Mã. Đó là đảo 
ngục tù nơi lưu đày người ta đến để lao động khổ sai. 
Hãy nhớ rằng chúng ta đang nói đến môn đồ cuối cùng 
còn sống sót của Chúa Jesus, một sứ đồ. Giăng được 
mô tả là “môn đồ mà Chúa Jesus yêu”– không có nghĩa 
Chúa Jesus chẳng yêu những người còn lại, nhưng đó là 
mục vụ trên đất Ngài có sự gì đặc biệt giữa mối quan hệ 
của Chúa Jesus và Giăng. Tôi nghĩ Giăng thúc đẩy tình 
yêu Chúa Jesus hơn các môn đồ khác. Tất nhiên, Giăng 
là một trong ba người có đặc quyền chứng kiến sự việc 
nào đó các sứ đồ còn lại không được trải nghiệm: Cả ba 
vào nhà con gái Giai-ru, cả ba ở Vườn Ghết-sê-ma-nê 
với Chúa Jesus trong sự thương khó Ngài, đương nhiên 

                                                 
 1Alcatraz là hòn đảo nhỏ nằm trong vịnh San Francisco, 
California, Hoa Kỳ. Alcatraz cách bờ độ 1.25 dặm (2km) là đảo 
phát triển với đầy đủ tiện nghi cho hải đăng, nhà tù quân sự, trại 
giam liên bang từ năm 1934 đến 1963. Từ năm 1972, Alcatraz trở 
thành khu giải trí quốc gia Golden Gate. ND. 
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Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ ở cùng Chúa Jesus nơi Núi 
Hóa Hình. Giăng là vị sứ đồ dựa đầu vào Đấng Christ ở 
Bữa Tiệc Cuối Cùng. Các bạn biết, Giăng là sứ đồ của 
tình yêu thương từ việc đọc Phúc Âm, cùng các thư tín 
của ông. Giăng là người nán lại nơi thập tự giá khi mọi 
người khác rời bỏ Chúa. Ông rước mẹ Ngài về nhà để 
chăm sóc.  

Nhiều người chạm trán Chúa và trải nghiệm tuyệt 
vời đó chẳng phải trên đỉnh núi, mà là dưới thung 
lũng... 

 Nhưng tôi muốn bạn lưu ý tình yêu của Giăng –
có lẽ là tình yêu vô song, không có gì sánh được, ít nhất 
trong các môn đồ – vì Chúa Giêsu không chủng ngừa 
ông khỏi đau khổ. Nhưng tôi sẽ đi xa hơn mà nói rằng 
Giăng thật sự là người đủ phẩm chất để chịu khổ cho 
Chúa Jesus. Tôi không nói về bệnh tật, về tất cả loại bi 
kịch và điều gì đó tương tự, mà nói về sự chịu khổ cho 
Đấng Christ vì sự công bình. Giăng một lần nữa ghi lại 
điều nầy trong Phúc Âm mình Lời của Chúa Jesus: “Ví 
bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã 
ghét Ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế 
gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì 
các ngươi không thuộc về thế gian và Ta đã lựa chọn 
các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các 
ngươi. Hãy nhớ lời Ta đã nói cùng các ngươi: Ðầy tớ 
chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ Ta, ắt cũng 
bắt bớ các ngươi; bằng họ đã giữ lời Ta, ắt cũng giữ 
lời các ngươi” (Gi. 15:18-20). Rồi Chúa phán: “Các 
ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ 
vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi” (Gi. 16:33).  
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 Phao-lô nói ở II Tim. 3:12 rằng: “Vả lại, hết 
thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Ðức 
Chúa Jêsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ.” Đây có lẽ là thời 
gian mà chúng ta mong Lời Chúa không chắc chắn. 
Nếu muốn cuộc chạm trán thiên thượng, chúng ta phải 
chuẩn bị cho sự gặp gỡ tối tăm. Khao khát của Phao-lô 
là biết Đấng Christ – vâng? Ông nói: “cho đến nỗi tôi 
được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài,” 
sẽ thật tuyệt vời, phải không? Nhưng Phao-lô tiếp, sự 
biết đó đến với “sự thông công thương khó của Ngài, 
làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài” 

(Phil. 3:10). Đây là một gói hoàn chỉnh – các bạn chẳng 
thể có sự sống lại mà không bị đóng đinh.  

 Vì vậy, không phải luôn luôn song những cuộc 
chạm trán thiên thượng rất thường xảy ra ở bối cảnh 
chịu khổ vì Đấng Christ, chịu khổ với Đấng Christ. Đó 
là Samuel Rutherford viết những bức thư nổi tiếng (mà 
ngày nay các bạn vẫn có thể mua được) từ nhà tù tại 
Aberdeen bốn thế kỷ trước, khi ông bị bức hại vì bày tỏ 
đức tin cho các giáo dân mình.2 Ông kết thúc một trong 
những bức thư đó bằng câu như sau: “Đức Chúa Jesus 
Christ đã đến xà lim nhà tù tôi đêm qua, và mỗi viên đá 
ở đó phát sáng tựa như hồng ngọc.” Há đó chẳng tuyệt 
diệu sao? Nhưng là bối cảnh của xà lim, bối cảnh chịu 
khổ cho Chúa Jesus. Chúng ta muốn gặp gỡ Chúa, phải 
không? Chúng ta không muốn chịu khổ sao? 

   Nguyên tắc thứ hai chúng ta thấy từ Giăng là 
nhu cầu rút ra khỏi môi trường bình thường. Nếu muốn 
                                                 
 2Samuel Rutherford (1600-29.03.1661), mục sư Trưởng 
Lão, giáo sư, nhà thần học và tác giả người Scotland. ND. 
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cuộc chạm trán thiên thượng, có nhu cầu, sự cần thiết 
phải rút ra khỏi môi trường bình thường của các bạn. 
Bát-mô là hòn đảo đá hoang vắng khoảng sáu dặm (9,6 
km) ngang và mười dặm (16 km) dài – dĩ nhiên tôi 
chẳng nói Đức Chúa Trời không thể ban khải tượng cho 
Giăng bất kỳ ở đâu, Ngài có thể – nhưng thật hết sức 
thú vị với tôi, đó là nơi hoang vắng bị cô lập mà Chúa 
lại đến với Giăng. Đây rõ ràng bị ép buộc phải không? 
Ý tôi là Giăng không mua vé đến Bát-mô để nghỉ mát, 
mà bị lưu đày như tù nhân. Chúng ta đã nói Rutherford 
trong xà lim nhà tù của ông, nhưng nếu không bị buộc 
rút ra khỏi môi trường bình thường, chúng ta phải chọn 
cách tự thoát khỏi sự bình thường. Các bạn hiểu không? 
Nếu muốn cuộc chạm trán thiên thượng, các bạn phải 
thoát khỏi cuộc sống buồn tẻ hàng ngày của mình – đây 
là một phần của những gì tôi tìm cách để thực hiện thời 
gian tới, nếu các bạn đọc thư cầu nguyện của tôi: để 
được kết ước với Chúa lần nữa.  

Nếu muốn cuộc chạm trán thiên thượng, có nhu cầu, 
sự cần thiết phải rút ra khỏi môi trường bình thường 
của các bạn... 

 Chúng ta phải tự rút mình ra khỏi sự chuẩn mực 
để tìm kiếm Đức Chúa Trời. Tôi sẽ không đi qua tất cả 
loạt bài mà chúng ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng, song các 
bạn có nhớ Gia-cốp? Kinh Thánh nói: “Vả, một mình 
Gia-cốp ở lại,” và rồi thình lình ông vật lộn với Chúa 
đến rạng đông. Ông phải tránh xa mọi thứ khác. Môi-se 
ở đâu? Phía sau sa mạc, một mình với những con cừu – 
và Đức Chúa Trời xuất hiện. Ghê-đê-ôn thì ở nơi nào? 
Một mình. 
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 Tôi nghĩ mình đã chia sẻ điều nầy với các bạn 
khi chúng ta xem xét về Gia-cốp – song đáng để lập lại. 
Ron Boyd-MacMillan, một ký giả của Open Doors gặp 
vị cha già Wang Mingdao, lãnh đạo Hội Thánh bị bách 
hại ở Trung Quốc,3 trải qua nhiều năm ở biệt giam – 
các bạn có nhớ câu chuyện đó không? Tôi sẽ không 
nhắc lại tất cả, nhưng Wang Mingdao nói với ông ta: 
“Khi ở từng ấy năm trong tù, tôi không có gì để làm 
ngoại trừ việc biết Đức Chúa Trời. Suốt hai mươi năm, 
đó là mối quan hệ tuyệt vời nhất mà tôi từng biết – song 
xà lim lại là phương tiện.” Lời ông khuyên khi chia tay 
với Ron Boyd-MacMillan là: “Tôi đã bị đẩy vào trong 
xà lim, nhưng anh cũng phải tự đẩy mình vào một cái. 
Anh không có thì giờ để biết Chúa, anh cần tự xây cho 
mình xà lim để có thể làm cho chính mình sự bắt bớ đã 
làm với tôi – hãy làm cho đơn giản đời sống anh để 
hiểu biết Chúa.” 

 Giờ đây tôi không giảng cho các bạn mà giảng 
cho chính mình, tôi cần phải làm việc nầy bởi vì tôi 
muốn gặp gỡ Chúa. Để gặp Đức Chúa Trời tôi cần phải 
rút mình ra khỏi môi trường bình thường. Nguyên tắc 
thứ ba là vai trò của “Đức Thánh Linh.” Các bạn thấy 
Thánh Kinh nói gì? Giăng không chỉ bị hoạn nạn, bắt 
bớ ngục tù ở câu 9, mà trong câu 10: “Nhằm ngày của 
Chúa, tôi được Ðức Thánh Linh cảm hóa.” Điều nầy có 
ý nghĩa nhiều hơn chỉ là Thánh Linh đối nghịch với xác 
thịt. Phao-lô nói trong Sách Ga-la-ti đoạn 5: “Hãy bước 
đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa 
muốn của xác thịt” (Gal. 5:16) – tôi không nghĩ đây là 
                                                 
 3Xin xem lại các trang 43 và 44 với phần chú thích. ND.  
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những gì được nói ra nơi nầy. Dường như Giăng nói về 
trải nghiệm thuộc linh duy nhất với ông. Tôi nói duy 
nhất với Giăng trong trải nghiệm đặc biệt mà chúng ta 
đọc trong Sách Khải Huyền, song người khác cũng trải 
nghiệm nó – như loại trải nghiệm thân thể Giăng nhận 
được sự mặc khải thiên thượng về quyển sách chúng ta 
có trước mặt. 

 Ý tưởng là Giăng qua Đức Thánh Linh, trong 
tinh thần con người được mang ra khỏi trạng thái bình 
thường. Điều nầy có vai trò ở cuộc chạm trán thiên 
thượng. Giăng không phải người duy nhất trải nghiệm 
như vậy – tôi cho rằng các bạn có thể gọi đó là “sự vận 
chuyển tâm linh (spiritual transportation).” Trong Sách 
II Cô-rinh-tô đoạn 12, Phao-lô nói về chính mình mặc 
dù cố không tiết lộ sự kiện bí ẩn, tuy nó khá rõ ràng: 
“Tôi biết người đó (hoặc trong thân thể người, hoặc 
ngoài thân thể người, tôi chẳng biết, có Ðức Chúa Trời 
biết) được đem lên đến chốn Ba-ra-đi, ở đó, nghe 
những lời không thể nói, mà không có phép cho người 
nào nói ra” (II Côr. 12:3-4). Vì vậy, thậm chí ông 
không biết mình còn bên trong hay bên ngoài thân thể 
theo một số ý nghĩa thanh khiết thuộc linh – tất cả điều 
mà chúng ta biết là ông đã đuổi kịp và trải nghiệm sự gì 
đó ở chốn Ba-ra-đi trên trời. 

Tôi không giảng cho các bạn mà giảng cho chính 
mình, tôi cần phải làm việc nầy bởi vì tôi muốn gặp 
gỡ Chúa. Để gặp Đức Chúa Trời tôi cần phải rút 
mình ra khỏi môi trường bình thường... 

 Chúng ta không bàn đến phép chiếu thiên thể, 
hoặc thuyết duy linh (Spiritism), mà nói về trải nghiệm 
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Kinh Thánh nơi ai đó, thậm chí cả thân thể, chuyển đến 
chiều không gian khác (dimension) khác.4 Có thể có 
yếu tố khải tượng chúng ta thấy từ Sách Khải Huyền – 
tất nhiên đây là khải tượng, nhưng có vẻ còn hơn thế 
nữa. Nếu nhìn vào đoạn 4 câu 2, chúng ta thấy điều nầy 
xảy đến với Giăng lần nữa: “Tức thì tôi bị Thánh Linh 
cảm hóa; thấy một ngôi đặt tại trên trời, trên ngôi có 
một Ðấng đang ngồi đó.” Vậy ông bị Thánh Linh cảm 
hóa, rồi ở trên thiên đàng xem ngôi Chúa. Nếu các bạn 
đến đoạn 17 câu 3, Kinh Thánh cho biết: “Tôi được 
Thánh Linh cảm động thiên sứ đó đem tôi tới nơi đồng 
vắng; thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con 
thú sắc đỏ sặm”– ông thật sự được mang đến đồng 
vắng. Nếu các bạn sang đoạn 21 câu 10: “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 Ðức Chúa Trời mà 
xuống.” Đức Thánh Linh dường như đưa linh của 
Giăng đến Núi của Đức Chúa Trời để chỉ cho ông thành 
Giê-ru-sa-lem Mới. 
 Chúng ta biết về những người khác như Ê-li, mà 
Chúa dường như mang ông đi nhiều nơi khác nhau, và 
cuối cùng đưa đến thiên đàng. Chúng ta đọc về Phi-líp, 
nhà truyền giáo trên hành trình đến Sa-ma-ri, được đưa 
từ Sa-ma-ri đến con đường để nói chuyện cùng hoạn 
quan người Ê-thi-ô-bi. Vậy, đây là trải nghiệm Kinh 
Thánh, xảy ra khi Chúa cho phép. Tôi không nói rằng 
                                                 
 4Phép chiếu thiên thể (Astral Projection) thuật ngữ trong 
chủ nghĩa thần bí, mô tả trải nghiệm ngoài thân thể với giả định sự 
tồn tại của linh hồn hay ý thức được gọi là “cơ thể astral (astral 
body)” tách khỏi thân thể và có khả năng đi ra ngoài vũ trụ. ND.  
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chúng ta nên dành cả đời để theo đuổi trải nghiệm như 
vậy, vì một số trải nghiệm là duy nhất cho mỗi cá nhân, 
nhưng tôi đang nói, nếu muốn có cuộc chạm trán thiên 
thượng, các bạn cần phải mở với bất cứ điều gì và mọi 
thứ mà Chúa muốn làm. Tôi nghĩ rằng tôi có thể nói 
mình sẵn sàng. Giờ đây, nếu Chúa muốn thử điều gì đó, 
tôi có thể thách thức nó, tôi có thể dứt khoát không lùi 
bước – điều đó đã xảy ra trước đây – nhưng tôi muốn 
sẵn sàng cho bất cứ điều gì và mọi thứ mà Chúa sẽ làm 
để tôi được chạm trán với Ngài. Tôi nghĩ mình thành 
thật khi nói với các bạn, tôi không quan tâm nó sẽ trông 
như thế nào với các bạn hoặc bất kỳ ai khác, chỉ cần đó 
là Chúa. Có lẽ tôi hơi quan tâm một chút, nhưng sẽ cố 
vượt qua. 
 Chúng ta nên mở ra với bất cứ gì Chúa muốn 
làm để bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta. Chúng ta 
nên mở ra trước sự hiện diện Chúa, bởi nó ở đó vào lúc 
nầy - và tôi chỉ muốn bạn thấy điều tôi tìm được khi 
đọc câu 10 – “Nhằm ngày của Chúa, tôi được Ðức 
Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang, 
như tiếng loa.” Chính ở đó, giọng nói êm dịu nhỏ nhẹ 
trở thành tiếng kêu vang như tiếng loa, khi Giăng được 
Ðức Thánh Linh cảm hóa. Các bạn biết con đường các 
bạn đi qua cuộc đời và các bạn cố điều chỉnh giọng nói 
êm dịu nhỏ nhẹ của Chúa, tôi hy vọng các bạn đang cố 
làm điều đó, tôi hy vọng bạn bắt đầu nghe thấy – đó là 
lời thì thầm hòa nhã ở tấm lòng các bạn, phải không? 
Đức Chúa Trời không có loa, Ngài không phát âm như 
Charlton Heston, và rất hiếm khi Chúa nói với giọng có 
thể nghe rõ được như thế, ngay cả trong Kinh Thánh, 
đó là dịp khá hiếm. Nhưng thật bất ngờ, Giăng được 
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Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu 
vang như tiếng loa – đó là những gì xảy ra khi các bạn 
được Đức Thánh Linh cảm hóa.5 Có sự khuếch đại và 
nhạy cảm tăng cao về cảm giác và xu hướng thuộc linh 
của các bạn.  

Nếu muốn có cuộc chạm trán thiên thượng, các bạn 
cần phải mở với bất cứ điều gì và mọi thứ mà Chúa 
muốn làm... 

 Tôi muốn các bạn cũng lưu ý, giống như Môi-se 
(và đây là những gì tôi thấy khi đọc trước đó): “Tôi 
nghe đằng sau có tiếng kêu vang,” rồi đó là lúc ông 
quay lại và chú ý đến tiếng kêu vang mà ông mặc khải 
về Đức Chúa Trời trong Chúa Jesus. Há đó không phải 
là những gì đã xảy ra với Môi-se sao? Ông nhìn thấy 
bụi gai cháy, không có gì đặc biệt đối với người chăn 
cừu nơi hoang dã, lúc nào cũng có những bụi gai cháy – 
nhưng có điều gì đó rất khác ở bụi gai cháy nầy khiến 
ông tò mò, Kinh Thánh cho biết, ông “tẻ bước lại đặng 
xem sự lạ lớn nầy, vì cớ sao bụi gai chẳng tàn chút nào” 
– rồi sau đó Chúa gọi. Các bạn thấy, phải “tẻ bước lại”– 
các bạn phải dừng lại theo dõi dấu hiệu và tín hiệu nhỏ 
mà Chúa đưa ra, chú ý đến những gì Ngài đang làm – 
sau đó Chúa sẽ đến, phán bảo, và chỉ đường. 

 Chúng ta thấy “có tiếng kêu vang như tiếng 
loa” ở câu 10, rồi Đấng Christ bày tỏ bản tánh và sứ 
điệp Ngài cho Giăng – há đó không phải là cách sự việc 
                                                 
 5Charlton Heston (04.10.1923-05.04.2008) tài tử điện ảnh 
Mỹ nổi tiếng với các vai diễn lừng danh như Môi-se trong Mười 
Điều Răn, Judah Ben-Hur trong Ben-Hur, vai diễn giúp ông được 
giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất. ND. 
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xảy ra sao? Hãy nghe Chúa là Ðức Chúa Trời, Ðấng 
Hiện Có, Ðã Có, và Còn Ðến, Ðấng Toàn Năng, là An-
pha và Ô-mê-ga. Ðấng Trước Hết và là Ðấng Sau Cùng 
phán. Hãy xem câu 11, “rằng: Ðiều ngươi thấy, hãy 
chép vào một quyển sách mà gởi cho bảy Hội Thánh 
tại...” Đây cũng giống như Môi-se, phải không? Những 
gì bày tỏ ra cho Môi-se từ bụi gai cháy trong tiếng nói 
Chúa? Sự gì đó về bản tánh Ðức Chúa Trời mà trước 
đây ông chưa từng biết: “Ta là Chúa”– các bạn có nhớ? 
Những cuộc gặp gỡ thiêng thượng không chỉ xúc động– 
mà còn hồi hộp ly kỳ nữa, song đó không phải mục tiêu 
– mục tiêu là: Chúa bày tỏ điều gì đó về Chính Ngài 
cho các bạn mà các bạn không biết, hoặc ít nhất là các 
bạn không biết theo cách mà các bạn cần phải biết.  
 Ở đây chúng ta thấy Giăng có Đức Chúa Jesus 
Christ bày tỏ Chính Ngài là An-pha và Ô-mê-ga – đây 
không phải là cụm từ mà theo như tôi biết, đã có trong 
Kinh Thánh trước đây – đó là khải thị mới của Đức 
Chúa Jesus Christ cho Giăng, còn nhiều hơn nữa được 
nói liên quan đến bản tánh Chúa Jesus. Hãy nhớ toàn 
bộ Sách là Khải Huyền của Chúa Jesus Christ, những 
điều chưa biết về Ngài cho đến tận bây giờ, nhưng cũng 
có sứ điệp theo sau – các bạn nhớ, với Môi-se: “Ta là 
Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi.” Nhưng 
Ta nghe “tiếng kêu rêu của dân Y-sơ-ra-ên thấu đến 
Ta, và Ta đã thấy dân Ê-díp-tô hà hiếp chúng nó thể 
nào; vậy bây giờ, hãy lại đây, đặng Ta sai ngươi đi đến 
Pha-ra-ôn, để dắt dân Ta, là dân Y-sơ-ra-ên, ra khỏi 
xứ... và vân vân.” Như vậy, đó không chỉ là điều mới 
để học biết trong khải thị của Đức Chúa Trời cho chúng 
ta ở những cuộc chạm trán thiêng thượng – Tôi không 
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nói tương đương với sự mặc khải kinh điển (canonical 
revelation), đó không phải những gì chúng ta nói đến– 
nhưng có điều gì đó các bạn chưa biết, các bạn cần phải 
học biết về Chúa, và các bạn học được qua cuộc chạm 
trán thiên thượng với Đức Chúa Trời; song luôn luôn 
có sứ điệp kèm theo và đó là bản chất bên trong chương 
mới về trải nghiệm của các bạn với Ngài. 
 Trước hết, thường trong bối cảnh chịu khổ cho 
Đấng Christ chúng ta có những cuộc chạm trán thiên 
thượng. Thứ hai, có nhu cầu các bạn phải rút ra khỏi 
môi trường bình thường. Thứ ba, vai trò “được Đức 
Thánh Linh cảm hóa.” Thứ tư và cuối cùng, mục tiêu 
Đức Thánh Linh trong các cuộc gặp gỡ thiêng thượng 
là luôn luôn bày tỏ và tôn vinh Đấng Christ. Giăng nói 
với chúng ta lần nữa những lời của Chúa chúng ta trong 
Giăng 15:26: “Khi nào Ðấng Yên Ủi sẽ đến, là Ðấng 
Ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần Lẽ Thật ra từ 
Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về Ta.” Đức Thánh 
Linh sẽ lấy những thứ của Đấng Christ, cho họ thấy và 
bày tỏ vào tâm trí và tấm lòng họ. Ở đây trong câu 11, 
Ngài bày tỏ: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, Đấng Trước 
Hết và là Đấng Sau Cùng.” Có thể nào tôi diễn giải 
điều đó cho các bạn không? “Tất cả là về Ta,” đó là 
những gì Chúa Jesus nói, “Tất cả là về Ta, từ lúc bắt 
đầu cho đến kết thúc, tất cả là về Ta.” Tôi có thể nói, 
nếu sự theo đuổi những cuộc gặp gỡ thiêng thượng của 
các bạn, hoặc của tôi, mà không biết về Đấng Christ tốt 
hơn, thì đó là sự theo đuổi giả mạo – đó có lẽ là ích kỷ, 
hoặc thậm chí thuộc xác thịt, chỉ dành cho tiếng ồn ào – 
và tôi dám nói đó là hình tượng; nếu không là niềm 
đam mê, khát vọng trong lòng để tìm biết Chúa Jesus. 
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Nếu sự theo đuổi những cuộc gặp gỡ thiêng thượng 
của các bạn, hoặc của tôi, mà không biết về Đấng 
Christ tốt hơn, thì đó là sự theo đuổi giả mạo... 

 Giờ đây hãy nhìn khải tượng Giăng nhận được, 
câu 12: “Bấy giờ tôi xây lại đặng xem tiếng nói với tôi 
đó là gì; vừa xây lại thấy bảy chân đèn bằng vàng.” 
Đây là Chúa Jesus Christ ở giữa các Hội Thánh Ngài – 
Tôi muốn các bạn hiểu điều nầy, được chứ? Chân Đèn 
(Lampstands), các bạn biết Menorah Do Thái các bạn 
nhìn thấy ở Y-sơ-ra-ên, đó là giá đỡ nến trong Đền Tạm 
ở Nơi Thánh – biểu tượng sự chứng kiến của dân Chúa, 
ánh sáng sẽ mang đến cho các nước. Trong Tân Ước, 
đó là biểu tượng sự chứng kiến của các hội đồng dân 
Chúa ở bảy thành phố Tiểu Á nầy, và Chúa Jesus đang 
đi giữa họ. Các bạn biết những gì được miêu tả không? 
Chúa Jesus là quản nhiệm Hội Thánh, dù chúng ta có 
nhận ra, thừa nhận Chúa hay để Ngài vội xen lời vào ở 
các cuộc họp, hãy một mình qua cánh cửa như chúng ta 
thấy ở Hội Thánh Lao-đi-xê trong đoạn 3 Sách Khải 
Huyền, Chúa vẫn chịu trách nhiệm. Ngài phán với mỗi 
Hội Thánh đó, và với một số người trong họ: “Đây là 
những gì Ta sẽ làm, nếu các ngươi không ăn năn, đây là 
những gì Ta sẽ làm.” Nó liên quan đến chân đèn, giá đỡ 
nến của họ – thậm chí Chúa còn nói về việc lấy chúng 
đi, cất chân đèn ra khỏi chỗ nó. Đó không phải là đóng 
cửa nhà thờ, mà là lấy đi lời chứng hiệu quả của họ nếu 
không lắng nghe Ngài. 
 Điều thú vị đối với tôi ở đây là: Hãy nhớ, Giăng  
là người thân thiết nhất, chúng ta có thể nói trong số 
các sứ đồ, Giăng là người biết rõ nhất Đức Chúa Jesus 
Christ. Giăng biết Jesus ở Na-xa-rét hơn bất kỳ ai khác, 
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nhưng ông bị choáng ngợp bởi khải thị nầy. Hãy xem 
câu 17: “Vừa thấy Người, tôi ngã xuống chân Người 
như chết.” Một số người nghĩ ông thật sự đã chết, tôi 
không biết, song ông ngã như thể chết rồi – đây không 
phải là cách Giăng nhớ về Chúa Jesus có thể là 60 năm 
trước. Lúc bấy giờ ông đã là cụ già, nên đây không phải 
là cách ông nhớ đến Ngài, không phải là cách ông mô 
tả về Ngài. Hãy tưởng tượng, các bạn gặp Giăng và các 
bạn hỏi cụ già: “Cụ hiểu Chúa Jesus hơn bất kỳ ai khác, 
vậy cụ nhớ đến Ngài thế nào?” Nếu gặp Giăng trước sự 
kiện nầy, các bạn sẽ nghe câu chuyện hoàn toàn khác. 
Đó sẽ không phải là cách ông mô tả Chúa cho bạn. Hãy 
nghe, điều nầy rất quan trọng, đây không phải là cách 
Giăng nhận ra Chúa. Là người thân thiết nhất với Chúa, 
nhưng ông sẽ không bao giờ nhận ra Ngài ở đây; và đó 
là lý do tại sao ông ngã xuống như thể đã chết, và ông 
rõ ràng là rất sợ hãi! 

 Các bạn biết, mọi người đã sợ hãi khải thị mới 
về Đức Chúa Jesus Christ khi cá nhân Ngài đến với các 
bạn theo cách mới. Đó là một cảnh tượng thế gian khác. 
Ý tôi là hãy nhìn vào, chúng ta hãy xem xét chi tiết cụ 
thể, câu 14: “Ðầu và tóc Người trong như lông chiên 
trắng, như tuyết.” Đây ám chỉ về hình ảnh của Đấng 
Thượng Cổ (Ancient of Days) ở Sách Đa-ni-ên 6– dân 
Do Thái sẽ có được điều nầy – “mắt như ngọn lửa” – 
đó là sự thuần khiết, sự sâu sắc sáng suốt của tia laser 
và sự sắc bén quang tuyến X của khải tượng Con Đức 
Chúa Trời, Đấng nhìn thấy và nhận biết mọi sự –“chân 

                                                 
 6Đấng Thượng Cổ (Ancient of Days) là tên Đức Chúa 
Trời trong Sách Đa-ni-ên: Đa. 7:9, 13, và 22. ND.  
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như đồng sáng đã luyện trong lò lửa”– đồng thau tốt đã 
được tinh chế nơi sức nóng của lò nung, và Chúa đến 
để phán xét nhà Đức Chúa Trời, Hội Thánh – “và tiếng 
như tiếng nước lớn” – đây không phải là tiếng êm dịu 
nhỏ nhẹ, mà như tiếng thác nước lớn, tiếng gầm thét, 
tiếng chát chúa điếc tai của trận lũ Niagara, thẩm quyền 
Đấng Christ – “tay hữu Người cầm bảy ngôi sao” – đó 
là bảy Hội Thánh mà Chúa quản nhiệm, họ an toàn – 
“miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi” – đó là Lời 
Đức Chúa Trời, lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm 
hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem 
xét tư tưởng và ý định trong lòng mỗi người – “và mặt 
như mặt trời khi soi sáng hết sức” – đây là sự vinh hiển 
Đức Chúa Trời – Giăng đã nhận ra từ Núi Hóa Hình, 
nhưng bây giờ thậm chí còn ở trạng thái vinh hiển hơn 
nữa và khi Giăng chứng kiến, ông đã ngã xuống như 
thể đã chết vậy. 

Đây không phải là tiếng êm dịu nhỏ nhẹ, mà như 
tiếng thác nước lớn, tiếng gầm thét, tiếng chát chúa 
điếc tai của trận lũ Niagara, thẩm quyền Đấng 
Christ... 

 Tôi nghĩ đã nói điều nầy với các bạn trước đây, 
có thể không, hoặc là ở nơi khác, nhưng tôi tin rằng 
Đức Chúa Jesus Christ có thể xuất hiện khác nhau cho 
những người khác nhau tại những nơi khác nhau. Chúa 
đã biến hình trong vinh hiển Ngài trên Núi Hóa Hình, 
Chúa hiện ra trong vinh hiển ở đó; nhưng sau khi phục 
sinh, Ngài xuất hiện tại ngôi mộ Vườn với Ma-ri như 
người làm vườn – Ma-ri nghĩ Chúa là người làm vườn, 
cô không nhận ra Ngài. Khi Chúa đi trên nước, các môn 
đồ nghĩ Ngài là ma. Như vậy, Phi-e-rơ, Giăng và Gia-
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cơ thấy Chúa vinh hiển, Ma-ri thấy Chúa là người làm 
vườn; và các môn đệ thấy Chúa ngỡ là ma – hoặc là gì 
khác. Ở đây trong câu 13, Giăng nói: “có ai giống như 
Con Người.” Đây là ngôn ngữ khải huyền, tất nhiên đó 
là khải tượng. Chúa Jesus, theo nghĩa đen, không phải 
như thế, đây là khải tượng Đức Chúa Jesus Christ được 
tôn vinh, cách mà Giăng nhìn thấy Chúa – tôi tin rằng 
Đức Chúa Jesus Christ có thể xuất hiện ở các cách khác 
nhau cho người khác nhau. Các bạn có thể không đồng 
ý với tôi, nhưng hãy lưu ý nhiều điều nầy: Giăng đã bị 
hóa đá. 
 Đây là sự trớ trêu và nghịch lý của những cuộc 
chạm trán thiên thượng, đặc biệt là trong Giao Ước Mới 
– câu 17: “Vừa thấy Người, tôi ngã xuống chân Người 
như chết; nhưng Người đặt tay hữu lên trên tôi, mà 
rằng: Ðừng sợ chi, Ta là Ðấng Trước Hết và là Ðấng 
Sau Cùng.” Đã bao nhiêu lần các bạn đọc Kinh Thánh 
thấy ai đó rơi xuống như người chết, hoặc sợ hãi, và rồi 
thiên sứ của Chúa, hoặc Chúa, nói với họ: “Đừng sợ?” 
“Vâng, vậy thì đừng làm tôi sợ, đừng làm kinh hãi ánh 
sáng ban ngày của tôi nếu không muốn tôi sợ!” Nhưng 
các bạn thấy, Chúa không giúp điều đó vì Ngài không 
phải chúng ta, Chúa vượt xa chúng ta đến nỗi khi 
thoáng thấy vinh hiển, sự vĩ đại của Ngài, chúng ta bị 
khuất phục, hầu như bị bóp nghẹt – song Chúa không 
muốn chúng ta sợ hãi. Há không tuyệt đẹp sao? 
 Đây là nghịch lý của các cuộc chạm trán thiên 
thượng với tư cách là Cơ Đốc nhân Tân Ước, rằng các 
bạn có thể có được sự hồi hộp phấn khởi của người gần 
gũi thân cận với Đức Chúa Trời, là đám lửa hay thiêu 
đốt, các bạn có thể có trải nghiệm rất thú vị nhưng cũng 
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rất đáng sợ, các bạn hoàn toàn vững chắc và an toàn. 
Giống như Ê-li trong khe hở tảng đá khi có động đất, 
sấm sét, lửa – và đó không phải là kẻ đá vững an mà 
Môi-se ở, chúng ta thấy điều đó, phải không? Bất cứ 
khi nào ông nói: “Xin hãy cho tôi thấy vinh hiển Chúa,” 
thì Chúa phán: “Ta không thể cho ngươi thấy mọi thứ, 
Ta chỉ có thể cho ngươi thấy phần lưng khi Ta đi ngang 
qua” – song khi vào khe hở tảng đá, ông vững chắc và 
an toàn. 
 Chúa Jesus mặc trang phục với tư cách là Thầy 
Tế Lễ–Quan Án, và tôi không muốn đi sâu vào vấn đề 
nầy, nhưng chúng ta biết từ các trang phục Chúa mặc. 
Chúa là Thầy Tế Lễ–Quan Án, Ngài đi giữa các chân 
đèn, Chúa quản nhiệm Hội Thánh mình, Ngài ở trung 
tâm của chân đèn, Chúa bày tỏ Chính Mình Ngài là 
Đấng Hiện Có, Đã Có và Còn Đến, là Đầng Toàn Năng 
và Chúa chỉ phán với các Hội Thánh đó những gì Ngài 
nghĩ và cảm nhận về họ. Khi tôi hoàn thành sứ điệp và 
kết thúc loạt bài nầy, dường như rõ ràng để nói, nhưng 
điều chúng ta cần hơn hết là gặp lại Chúa Jesus. Chúng 
ta cần nhìn xem Đức Chúa Jesus, là Cội Rễ và Cuối 
Cùng đức tin chúng ta. Chúng ta cần phải thấy Chúa, 
chúng ta cần nghe những gì Ngài nói với chúng ta hôm 
nay. Đó là câu trả lời cho cuộc sống chúng ta, đó là câu 
trả lời cho cuộc hôn nhân chúng ta, đó là câu trả lời cho 
con cháu chúng ta, cho nhà của chúng ta, đó là câu trả 
lời cho các Hội Thánh, các nhóm thông công chúng ta, 
đó là câu trả lời cho cộng đồng chúng ta, đó là câu trả 
lời cho đất nước bị chia rẽ của chúng ta – Đức Chúa 
Jesus Christ, hãy nhìn thấy Chúa như chính Ngài thật 
sự. Không phải phiên bản truyện tranh dành cho trẻ em, 
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không phải phiên bản qua cửa sổ kính màu, không phải 
phiên bản Công Giáo–Tin Lành, mà theo cách thật sự là 
Chúa. 

Chúng ta cần nhìn xem Đức Chúa Jesus, là Cội Rễ 
và Cuối Cùng của đức tin chúng ta. Chúng ta cần 
phải thấy Chúa, chúng ta cần nghe những gì Ngài 
nói với chúng ta hôm nay... 

 Vào một ngày, người cha cố để có được sự yên 
tĩnh khi đọc bản sao của tờ nhật báo Daily Telegraph, 
và vấn đề là mỗi khi anh ổn định, thì cô con gái nhỏ của 
anh cứ đặt ra cho anh những câu hỏi. Vì vậy, anh nảy ra 
ý tưởng là sẽ cho cô bé việc gì đó để làm trong khi anh 
đọc báo của mình. Anh lướt qua các tạp chí truyền giáo 
trên bàn cà phê và tìm thấy bản đồ thế giới. Anh cắt nó 
ra từng mảnh nhỏ và nói: “Con yêu, hãy nhìn, đây là 
bản đồ thế giới, xem con có thể ghép hình lại với nhau 
không.” Anh ngồi xuống đọc tờ báo của mình, vài phút 
sau cô bé quay lại, và anh không thể tin được. Anh hỏi: 
“Làm thế nào mà con làm nhanh quá vậy?” Như một tia 
sáng, cô bé nói: “Vâng, ba ơi, thật dễ dàng, con tìm 
được tấm ảnh Chúa Jesus phía bên kia trang, và con 
biết khi con có Chúa ở đúng nơi thì thế giới sẽ ổn.”  

 Đức Chúa Jesus Christ ơi, hãy là trung tâm của 
tất cả. Đức Chúa Jesus Christ là trung tâm của tất cả, và 
đã đến lúc chúng ta bắt kịp và nhận ra điều nầy – rồi 
cũng như John, hãy xây lại đặng xem tiếng nói với 
chúng ta đó là gì, câu 12. Khi chúng ta xây lại để xem 
Chúa thật sự thế nào, và nghe những gì Ngài thật sự 
phán; cũng như Giăng, chúng ta sẽ bị choáng ngợp, và 
mỗi chúng ta sẽ nhận được tài khoản từ Chúa của Hội 
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Thánh, Thầy Tế Lễ–Quan Án của Hội Thánh, và Chúa 
sẽ biến đổi Hội Thánh nếu chúng ta chú ý đến Ngài. 
Chúng ta hãy cùng cầu nguyện. 

 Lạy Chúa, chúng con đã cầu nguyện trước đó 
loạt bài nầy, và thậm chí ở phòng sau trước khi chúng 
con nhóm lại rằng Ngài sẽ giải thoát chúng con khỏi 
việc nói về chạm trán thiên thượng lại không có cuộc 
gặp gỡ Chúa nào. Chúng con công bố với sự hiện diện 
của Chúa rằng Ngài không phải là Đức Chúa Trời trong 
sách lịch sử, mà Chúa là Đức Chúa Trời Hằng Sống và 
Chúa cũng tương tự đêm nay như Ngài từng. Những gì 
Chúa làm trước đây Ngài có thể làm lại, và chúng con 
nói: “Tại sao không ở đây? Tại sao không phải bây giờ? 
Tại sao không phải là tôi? Tại sao không, hỡi Chúa?” 
Tất nhiên, chúng con biết Chúa ơi, ngay cả khi đặt câu 
hỏi “tại sao” chúng con không thật sự ở phía Ngài, mà 
bên chúng con. Xin tha thứ cho chúng con khi chúng 
con hạn chế Chúa, khi chúng con giam hãm Ngài, khi 
chúng con lại đoán thử Chúa, khi chúng con chống lại, 
đấu tranh với Ngài, khi chúng con cố gắng vật lộn với 
Chúa và như Gia-cốp, chúng con không nhận ra Ngài, 
rằng chúng con đã vật lộn với chính mình. Như Môi-se, 
khi chúng con cố gắng sắp đặt theo cách chúng con với 
cánh tay xác thịt; giống Ghê-đê-ôn, chúng con đã quá 
sợ hãi khi bước vào trận chiến, và chúng con nghe kẻ 
thù nhiều hơn những gì Chúa phán. Lạy Chúa, xin tha 
thứ cho chúng con, khi chúng con muốn xây dựng đền 
tạm và đài tưởng niệm Môi-se và Ê-li, mà không nhìn 
thấy khuôn mặt trong vinh hiển của Đức Chúa Jesus 
Christ  để được biến đổi thành như hình Ngài.  
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 Lạy Chúa, chúng con muốn biết Chúa Jesus, 
chúng con muốn thật sự gặp Ngài. Chúng con đã trích 
dẫn những câu Kinh Thánh yêu thích trong loạt bài nầy, 
nhưng lạy Chúa Jesus, giờ đây xin hãy phán với kẻ yêu 
mến Chúa và giữ Lời Ngài, xin bày tỏ cho họ rằng Cha 
cùng Con sẽ đến, ngự trị và làm Chủ cuộc đời họ. Chúa 
ơi, xin dạy cho để dân tộc chúng con là Đền Thờ của 
Đức Chúa Trời Hằng Sống để vinh hiển Shekinah Đấng 
Toàn Năng ngự trị trên toàn thể dân tộc chúng con. Lạy 
Chúa Jesus, chúng con biết chúng con cần Ngài, chúng 
con cần gần gũi Chúa, và chúng con cần gặp gỡ Ngài. 
Chúa ơi, chúng con cầu nguyện cho tất cả mọi người ở 
đây đều thật sự gặp gỡ Chúa.  
 Nhân Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men.   
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