
CHIẾN LƯỢC CỦA THIÊN ĐÀNG QUA THI-THIÊN 18 
 

BÀI 12:  TÔN CAO DANH CHÚA 
Thi-thiên 18:46-50 

Câu ghi nhớ: Gia-cơ 1:25  Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại 

bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ 

đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. 

Mục đích: 2 Cô-rinh-tô 3:18  Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như 

trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là 

Thánh Linh.  

1. Tôn cao Danh Chúa luôn luôn: Nhận biết tất cả do Chúa làm nên 

Thi-thiên 18:46  Đức Giê-hô-va hằng sống; đáng ngợi khen hòn đá tôi! Nguyện Đức Chúa Trời 

về sự cứu rỗi tôi được tôn cao!  

2. Nhận biết Ngài là Đấng báo oán /khiến: 

Thi-thiên 18:47 Tức là Đức Chúa Trời báo oán cho tôi, khiến các dân suy phục tôi.  

3. Ngài giải cứu/ nâng tôi lên cao: 

Thi-thiên 18:48 Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch tôi; Thật Chúa nâng tôi lên cao hơn kẻ dấy 

nghịch cùng tôi. Và cứu tôi khỏi người hung bạo. 

Ngợi khen Chúa giữa các dân/ ca tụng danh Ngài: 

Thi-thiên 18:49  Vì vậy, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ ngợi khen Ngài giữa các dân, và ca tụng danh 

của Ngài.  

4. Cảm tạ/Chúc phước cho dòng dõi mình: 

Thi-thiên 18:50  Đức Giê-hô-va ban cho vua Ngài sự giải cứu lớn lao, và làm ơn cho đấng chịu 

xức dầu của Ngài, tức là cho Đa-vít, và cho dòng dõi người, đến đời đời. 

 Cầu nguyện: Con cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha yêu thương đã ban cho chúng con chiến  

lược của Thiên đàng qua Thi thiên 18, xin Đức Thánh Linh giúp con học, nhớ và làm theo để 

Cha chúng con trên trời được sáng Danh, và cuộc đời con được phước, trở nên nguồn phước cho 

nhiều người.  Trong Danh Đức Chúa Jesus, Amen. 

 

TAKE MORE OF ME AND GIVE ME MORE OF YOU LORD JESUS 

Give me more of Your humility, patience, kindness, goodness, love. 
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