
SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA TRONG TRỤ MÂY 

Câu gốc: Dân-số Ký 9:15 Vả, ngày người ta dựng đền tạm, thì trụ mây bao phủ đền tạm và trại 

chứng cớ; ban chiều dường có một vầng lửa ở trên đền tạm cho đến sáng mai. 

Mục đích: Châm ngôn 8:31 Ta lấy làm vui vẻ về chỗ có người ở trên đất của Ngài và sự vui 

thích Ta ở nơi con cái loài người. 

  

    

I. ÁNG MÂY BÀY TỎ VỀ SỰ HIỆN DIỆN CỦA ĐỨC GIÊ-HÔ-VA TRONG CỰU ƯỚC 

1. Mây tại trên núi: Trước luật pháp 

Xuất Ê-díp-tô Ký 24:16 Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va ở tại núi Si-na-i; trong sáu ngày 

mây phủ núi, qua ngày thứ bảy Đức Giê-hô-va ngự trong đám mây gọi Môi-se. 

2. Mây tại đền tạm: Thời kỳ luật pháp 

Xuất 40:34 Áng mây bao phủ hội mạc và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền 

tạm, 35 cho đến nỗi Môi-se vào chẳng đặng, vì áng mây bao phủ ở trên và sự vinh hiển của Đức 

Giê-hô-va đầy dẫy đền tạm. 

a. Chúa hướng dẫn dân sự bởi đám mây: Xuất 14:19 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đã đi 

trước trại quân của dân Y-sơ-ra-ên lộn lại đi đằng sau; còn trụ mây vốn đi trước trại quân, 

lại ở về sau. (Xuất 40:36 Vả trong các hành trình của dân Y-sơ-ra-ên, khi nào áng mây từ 

đền tạm ngự lên thì họ ra đi, 37 còn nếu áng mây không ngự lên thì họ cũng không đi cho 

đến khi áng mây ngự lên.) 

b. Chúa soi sáng cho dân Y-sơ-ra-ên và làm tối tăm cho kẻ thù: Xuất 14:20 Trụ mây 

đứng về giữa khoảng trại người Ê-díp-tô và trại quân Y-sơ-ra-ên, làm áng mây tối tăm 

cho đằng kia, soi sáng ban đêm cho đằng kia; Nên trọn cả đêm hai trại chẳng hề xáp lại 

nhau. 

c. Chúa chiến cự cùng kẻ thù của dân sự: Xuất 14:24 Vả, đến canh sáng, Đức Giê-hô-va 

ở trong lòng trụ mây và trụ lửa, nhìn ra thấy trại quân Ê-díp-tô, bèn làm cho họ phải bối 

rối. Ngài tháo bánh xe của họ, khiến dẫn dắt cực nhọc, người Ê-díp-tô bèn nói với nhau 

rằng: Ta hãy trốn khỏi dân Y-sơ-ra-ên đi, vì Đức Giê-hô-va thế dân đó mà chiến cự cùng 

chúng ta.  (Giê-hô-va vạn quân) 

d. Chúa khai phóng quyền năng của Đức Thánh Linh: Dân-số-ký 11:25 Đức Giê hô-va 

bèn ngự xuống trong đám mây, bèn phán cùng Môi-se; Ngài lấy Thần cảm người và ban 

cho bảy mươi người trưởng lão. Vừa khi Thần ở trên bảy mươi người trưởng lão, bèn 

được cảm động nói tiên tri, nhưng không cứ nói hoài. 

e. Chúa giải quyết sự tranh cạnh của Mi-ri-am: Mi-ri-am và A-rôn nói hành Môi-se 

• Về gia đình: Vì vợ của Môi se là người Ô-thi-ô-bi. 
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• Về chức vụ: Đức Giê-hô-va há chỉ dùng một mình Môi se mà phán sao, Ngài há 

không dùng chúng ta mà phán nữa sao? Đức Giê-hô-va nghe điều đó. (Dân 12:1-2)  

• Chúa binh vực Môi-se: Dân 12:4 Thình lình Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se, A-

rôn, Mi ri-am rằng: Cả ba hãy ra đến hội mạc.  Cả ba đều đi. 5 Đức Giê hô-va ngự 

xuống trong trụ mây đứng tại cửa hội mạc, rồi gọi A-rôn và Mi-ri-am, hai người đều 

đến. (C6-8)  

f. Trụ mây rút khỏi đền tạm: Dân 12:9  Dân Như vậy cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va 

nổi phừng phừng cùng hai người, Ngài ngự đi. 10 Khi trụ mây rút khỏi trên đền tạm, thì 

kìa, Mi-ri-am đã bị phung trắng như tuyết, A-rôn xây lại phía Mi-ri-am, thấy người đã có 

phung. (Dân 12:15 Mi-ri-am bị cầm ở ngoài trại quân bảy ngày) 

3. Mây vào trong đền thờ Giê-ru-sa-lem: 

a. Đa-vít mong muốn xây một đền thờ nguy nga cho Chúa để thay vì đền tạm. 

Ê-sai 66:1 Đức Giê hô va phán như vầy: Trời là ngai Ta, đất là bệ chân Ta. Các ngươi sẽ xây 

nhà thế nào cho Ta? Các ngươi sẽ lấy nơi nào làm chỗ nghỉ ngơi cho Ta? 

• Nhưng Chúa phán qua tiên tri Na-than: 2 Sa-mu-ên 7:4 Ngươi chớ cất đền cho Ta, 
4b Ta không ở trong đền nào hết, nhưng Ta ở từ trại này đến trại kia, từ nhà tạm này 

đến nhà tạm kia. 12 Khi các ngày ngươi đã mãn và ngươi ngủ với các tổ phụ ngươi, thì 

Ta sẽ lập dòng giống ngươi, là dòng giống do ngươi sinh ra và Ta sẽ khiến cho nước 

nó vững bền. 13 Nó sẽ xây một đền thờ cho danh Ta, và Ta khiến cho ngôi cùng nước 

nó vững bền đời đời. => Đức Chúa Jêsus sẽ sanh ra và cai trị đời đời: Khải 22:16 Ta 

là Jêsus, đã sai thiên sứ Ta đến làm chúng về những sự đó cho các ngươi trước mặt 

các Hội thánh, Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là Sao mai sáng chói.) 

• Mây vào đền thờ khi Sa-lô-môn làm lễ khánh thành đền thờ: 2 Sử-ký 5:13 Xảy 

khi kẻ thổi kèn, hát đồng thinh hòa nhau như một người, mà khen ngợi cảm tạ Đức 

Giê-hô-va, và khi họ trổi tiếng kèn, chập chỏa, nhạc khí lên khen ngợi Đức Giê-hô-

va, rằng: Ngài từ thiện, lòng thương xót Ngài hằng có đời đời, thì đền của Đức Giê-

hô-va bị mây lấp đầy; 14 đến đỗi những thầy tế lễ vì mây không thể đứng đó hầu việc 

được, vì sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy lấp đền của Đức Chúa Trời. (1 Các Vua 

8:10 Xảy khi những thầy tế lễ đã ra khỏi nơi thánh, bèn có mây đầy dẫy nhà của Đức 

Giê-hô-va.) 

b. Tiên tri Ê-sai thấy đền thờ đầy những khói: Sau khi vua Ô-xia qua đời; 

Ê-sai 6:1  Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài 

đầy dẫy đền thờ. 2 Những 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. 3 Các sê-ra-phin cùng nhau kêu lên 

rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy 

sự vinh hiển Ngài! 4 Nhân tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rúng động, và đền đầy những 

khói. 

c. Tiên tri Ê-xê-chi ên thấy mây đầy hành lang trong đền thờ:  

Ê-xê-chi-ên 10:1 Ta nhìn xem, nầy, trên vòng khung giang ra trên đầu các chê-ru-bin có 

vật gì như là đá bích ngọc, hình trạng như hình cái ngai. 2 Ngài bèn phán cùng người mặc 

vải gai rằng: Hãy vào trong các khoảng bánh xe quay chóng ở dưới chê-ru-bin; khá từ 

giữa các chê-ru-bin lấy những than lửa đó bỏ đầy cả hay tay ngươi, rồi rải ra trên thành 

nầy. Người ấy vào nơi đó trước mặt ta. 3 Khi người vào, thì các chê-ru-bin đứng bên hữu 

nhà; mây đầy hành lang trong. 4 Sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va bèn dấy lên từ chê-ru-

bin, đứng nơi ngạch cửa nhà; nhà đầy mây, và hành lang đầy sự chói sáng của vinh 

quang Đức Giê-hô-va. 
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• Sự vinh quang của Chúa lìa khỏi đền thờ từng bước: Ê-xê-chi-ên 10:18  Sự vinh 

hiển ra khỏi nghạch cửa và đứng trên các Chê-ru-bim, 19  các Chê-ru-bin sè cánh dấy 

lên khỏi đất; chúng nó dừng nơi lối vào cửa đông*, nhà Đức Giê-hô-va và sự vinh 

hiển của Đức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên ở trên chúng nó, 23  sự vinh hiển  của Đức Giê-

hô-va dấy lên từ giữa thành*, và đứng trên núi phía đông thành.* ( Núi Ô-li-ve) 

• Sự vinh quang của Chúa  trở lại: Ê-xê-chi-ên 43:3, 7  

 A-ghê 2:9 Vinh quang sau rốt của nhà nầy sẽ lớn hơn vinh quang trước, Đức Giê-hô-

va vạn quân phán vậy; và Ta sẽ ban sự bình an trong chốn nầy, Đức Giê-hô-va vạn 

quân phán vậy. 

• A-đam và Ê-va cũng ra khỏi sự vinh hiển Chúa từng bước:  

Ăn trái cấm → thấy lỏa lồ → không ăn năn → bị đuổi ra khỏi sự hiện diện vinh hiển 

của Chúa là Cha. 

II. SỰ HIỆN DIỆN VINH HIỂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG ĐÁM MÂY TRONG 

THỜI KỲ ÂN ĐIỂN 

1. Tiếng phán trong đám mây: Lu-ca 9:28 Độ tám ngày sau khi phán lời đó, Đức Chúa Jêsus 

đem Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đi với mình lên núi để cầu nguyện. 29 Đương khi cầu nguyện, 

diện mạo Ngài khác thường, áo Ngài trở nên sáng lòa. 30 Và này có hai người nói chuyện 

cùng Ngài; ấy là Môi-se và Ê-li, 31 hiện ra trong sự vinh hiển…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. 

(Khi Chúa chịu báp tem Ma-thi-ơ 3:17) 

2. Chúa được cất lên bởi đám mây: Công-vụ các Sứ-đồ 1:9 Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì 

được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây, tiếp Ngài khuất đi, 

không thấy nữa. 

• Chúa sẽ trở lại từ đám mây: Ma-thi-ơ 24:30 Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên 

trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự 

trên mây, trời mà xuống. (Khải-huyền 1:7 Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt 

sẽ trong thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế 

gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. A-men!)  

3. Chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn:  

Hê-bơ-rơ 12:1 Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất 

lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặn và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục 

theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. 2 Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ cuối cùng của 

đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sĩ 

nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. 

• Chúng ta được cất lên giữa đám mây mà gặp Chúa: 1 Tê-sa 4:17  Kế đến chúng ta là 

kẻ sống, mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, 

tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. 

4. Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh.  Tập ứng dụng vào đời sống và chia sẻ cho 

người khác. 
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