
CHUẨN BỊ CHO SỰ VINH QUANG CHÚA ĐẾN 
Kinh thánh: Lê-vi Ký 9:1-24 

Câu gốc: Lê-vi Ký 9:6  Môi-se nói rằng: Đây là các điều Đức Giê-hô-va phán dặn; hãy làm đi, 

thì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng các ngươi. 

Mục đích: 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. 

 
I. MÔI SE CHUẨN BỊ DÂN SỰ CHO SỰ VINH HIỂN CHÚA HIỆN RA 

1. Môi-se chuẩn bị của lễ chuộc tội: 

a.  Cho các thầy tế lễ: Lê-vi Ký 9:1 Qua ngày thứ tám, Môi-se gọi A-rôn và các con trai 

người cùng những trưởng lão của Y-sơ-ra-ên, 2 rồi dạy A-rôn rằng: Hãy bắt một con bò 

con đực đặng làm của lễ chuộc tội, một con chiên đực làm của lễ thiêu, đều không tì vít 

chi, và dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va. (Sau khi Môi se làm lễ phong chức cho họ) 

 Đức Chúa Jêsus:  Hê-bơ-rơ 7:27 không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác,  

cần phải hằng ngày dâng tế lễ, trước vì tội mình, sau vì tội dân; Ngài làm việc đó một 

lần thì đủ cả, mà dâng chính mình Ngài làm tế lễ. 

b. Cho dân sự: Lê-vi Ký 9:3  Ngươi hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Các ngươi hãy bắt  

một con dê đực làm của lễ chuộc tội, một con bò con và một con chiên con không tì vít 

chi, một tuổi, đặng dùng làm của lễ thiêu, 4 một con bò tơ, một con chiên đực đặng dùng 

làm của lễ thù ân, để dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va, và một của lễ chay chế dầu; vì 

ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng các ngươi. 5 Vậy, họ dẫn đến trước hội mạc 

những vật Môi-se đã dặn biểu; rồi cả hội chúng đến gần đứng trước mặt Đức Giê-hô-va.  

• Môi- se xác quyết Lời Chúa cho dân sự: Lê-vi Ký 9:6 Môi-se nói rằng: Đây là các 

điều Đức Giê-hô-va phán dặn; hãy làm đi, thì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ 

hiện ra cùng các ngươi.  (Đọc Ê-sai 58:8-10) 

2. Môi-se hướng dẫn dâng của lễ chuộc tội và của lễ thiêu cho A-rôn và dân sự: 

Lê-vi Ký 9:7 Đoạn, Môi-se nói cùng A-rôn rằng: Ngươi hãy đến gần bàn thờ dâng của lễ 

chuộc tội và của lễ thiêu của ngươi đi, để vì ngươi và vì dân sự làm lễ chuộc tội; lại cũng 

hãy dâng của lễ của dân sự và làm lễ chuộc tội cho họ, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn 

vậy. (Ngu dốt; Lầm lỗi) 

a. A-rôn dâng của lễ chuộc tội: Chuộc tội (sự lầm lỗi) Lê-vi Ký 9:8  A-rôn bèn lại gần bàn 

thờ, giết bò con đực dùng làm của lễ chuộc tội. 9 Các con trai người đem huyết đến; 

người nhúng ngón tay vào, bôi trên các sừng bàn thờ, rồi đổ huyết dưới chân bàn 

thờ. 10 Người lấy đem xông trên bàn thờ mỡ, hai trái cật và tấm da mỏng bọc gan của 

con sinh tế chuộc tội, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.  (Hê-bơ-rơ 

9:22 Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì 

không có sự tha thứ.) Hê-bơ-rơ 5:3  Ấy bởi sự yếu đuối đó người buộc... (Lu-ca 6:42c) 

• Thịt và da của con sinh tế: Lê-vi Ký 9:11 Còn thịt và da, người đem ra thiêu ngoài 

trại quân.  

 Thân thể của Đức Chúa Jêsus:  Hê-bơ-rơ 13:11 Vả, huyết của con sinh bị thầy tế lễ 
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thượng phẩm đem vào nơi thánh để làm lễ chuộc tội, còn thân thể nó thì đốt đi bên 

ngoài trại quân.  12 Ấy vì đó mà chính mình Đức Chúa Jêsus đã chịu khổ tại ngoài 

cửa thành để lấy huyết mình làm cho dân nên thánh. 13 Vậy nên chúng ta hãy ra 

ngoài trại quân, đặng đi tới cùng Ngài, đồng chịu điều sỉ nhục.  

b. A-rôn dâng của lễ thiêu: (của lễ hy sinh) là của lễ do người đó hy sinh, hiến linh hồn và 

thể xác mình cho Đức Chúa Trời; và phục tùng ý chí của mình theo ý muốn của Chúa. 

Lê-vi Ký 9:12 Đoạn, người giết con sinh dùng làm của lễ thiêu. Các con trai A-rôn đem 

huyết đến, người rưới chung quanh trên bàn thờ. 13 Họ cũng đem cho A-rôn thịt của lễ 

thiêu sả ra từ miếng và đầu, rồi người xông hết trên bàn thờ. 14 Đoạn, người rửa bộ lòng 

và các giò, đem xông trên của lễ thiêu nơi bàn thờ. 15 Người cũng dâng của lễ của dân sự; 

bắt con dê đực dùng làm của lễ chuộc tội cho dân sự, giết nó và dâng lên đặng chuộc tội, 

y như của lễ đầu tiên; 16 lại người cũng dâng của lễ thiêu theo luật lệ đã định. (Lê-vi Ký 

1:9b  tức một của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va.) 

 Đức Chúa Jêsus là của lễ thiêu và chuộc tội: Hê-bơ-rơ 10:4 Vì huyết của bò đực và 

dê đực không thể cất tội lỗi đi được. 5 Bởi vậy cho nên, Đấng Christ khi vào thế gian, 

phán rằng: Chúa chẳng muốn hy sinh, cũng chẳng muốn lễ vật, Nhưng Chúa đã sắm 

sửa một thân thể cho tôi. 6 Chúa chẳng nhậm của lễ thiêu, cũng chẳng nhậm của lễ 

chuộc tội. 7 Tôi bèn nói: Hỡi Đức Chúa Trời, nầy Tôi đến Trong sách có chép về Tôi, 

Tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. 8 Trước đã nói: Chúa chẳng muốn, chẳng nhậm 

những hi sinh, lễ vật, của lễ thiêu, của lễ chuộc tội, đó là theo luật pháp dạy; sau lại 

nói: Đây nầy, Tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. 9 Vậy thì, Chúa đã bỏ điều trước, 

đặng lập điều sau. 11 Phàm thầy tế lễ mỗi ngày đứng hầu việc và năng dâng của lễ 

đồng một thức, là của lễ không bao giờ cất tội lỗi được, 12 còn như Đấng nầy, đã vì 

tội lỗi dâng chỉ một của lễ, rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời. 13 từ rày về sau 

đang đợi những kẻ thù nghịch Ngài bị để làm bệ dưới chân Ngài vậy. 14 Vì nhờ dâng 

chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh. 

c. Dâng của lễ chay: Bày tỏ tấm lòng biết ơn và tình yêu đối với Đức Chúa Trời là Đấng 

ban cho tất cả: Lê-vi Ký 9:17 Kế đó, người dâng của lễ chay, trút đầy bụm tay mình đem 

xông trên bàn thờ, ngoại trừ của lễ thiêu hồi ban mai.  (Lê-vi Ký 2:1 Khi nào ai dâng 

cho Đức Giê-hô-va một của lễ chay, thì lễ vật người phải bằng bột lọc có chế dầu, và để 

nhũ hương lên trên.)  Lê-vi Ký 2:13 Phải nêm muối các của lễ chay; chớ nên dâng lên 

thiếu muối; vì muối là dấu hiệu về sự giao ước của Đức Chúa Trời đã lập cùng ngươi; 

trên các lễ vật ngươi phải dâng muối. (Hình ảnh tron vẹn của Đức Chúa Jêsus.) 

d. Dâng của lễ thù ân: Của lễ cầu (bình) an: Lê-vi Ký 9:18 Người cũng vì dân sự giết con 

bò tơ và con chiên đực làm của lễ thù ân. Các con trai A-rôn đem huyết đến, và người 

rưới chung quanh trên bàn thờ. 19 Họ cũng đem đến cho người mỡ của con bò tơ và con 

chiên đực, đuôi, mỡ trên bộ lòng, hai trái cật, và tấm da mỏng bọc gan; 20 để những mỡ 

nầy trên o (trên ức, ngực), rồi xông mỡ nơi bàn thờ. 21 Đoạn, A-rôn lấy cái o và giò hữu 

đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va, y như Môi-se đã dặn biểu.  

e. A-rôn chúc phước sau khi dâng của lễ: Lê-vi Ký 9:22 A-rôn giơ tay mình trên dân sự 

chúc phước cho; sau khi dâng của lễ chuộc tội, của lễ thiêu, và của lễ thù ân, thì người 

bước xuống khỏi bàn thờ.  (Lu-ca 24: 50-51 Ngài giơ tay lên mà ban phước cho.)   

• A-rôn giơ tay mình trên dân sự chúc phước: Dân-số Ký 6:22 Đức Giê-hô-va phán 

cùng Môi-se rằng: 23 Hãy nói cùng A-rôn và các con trai người mà rằng: Các ngươi 

phải chúc phước cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: 24 Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước 

cho ngươi và phù hộ ngươi! 25 Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên 

ngươi, và làm ơn cho ngươi! 26 Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình 
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an cho ngươi! 27 Họ phải đặt danh Ta trên dân Y-sơ-ra-ên như vầy, thì Ta đây sẽ ban 

phước cho dân đó. 

3. Sự vinh quang Chúa hiện ra: Lê-vi Ký 9:23 Môi-se và A-rôn bèn vào hội mạc, kế lại ra 

chúc phước cho dân sự; sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng cả dân sự: 

Công-vụ các Sứ-đồ 2:33 Vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ 

nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Đức Thánh 

Linh ra, như các ngươi đang thấy và nghe. 

• Ấn chứng bằng lửa: Lê-vi Ký 9:24 một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra 

thiêu hóa của lễ thiêu và mỡ trên bàn thờ. Cả dân sự thấy, đều cất tiếng reo mừng và sấp 

mặt xuống đất.  (Hê-bơ-rơ 9:10 Đó chẳng qua là mạng lịnh của xác thịt, cũng như các 

lễ ăn, uống rửa sạch, chỉ lập cho đến kỳ hoán cải vậy.) 
II. ĐỨC CHÚA JÊSUS CHUẨN BỊ BÀN THỜ CHO SỰ VINH QUANG CHÚA HIỆN ĐẾN  

1. Dùng xác thịt mình để chịu đoán phạt thế cho chúng ta:  Rô-ma 8:3 Vì điều chi luật pháp 

không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài 

đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán 

phạt tội lỗi trong xác thịt,  

2. Lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta: Khải-huyền 1:6 Đấng yêu thương chúng ta, đã 

lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ 

của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng! A-

men. (1 Phi-e-rơ 2:23) 

a. Chúa bị đánh đập tại Giê-ru-sa-lem: Ma-thi-ơ 27:26 Phi-lát bèn tha tên Ba-ra-ba cho 

chúng; và khiến đánh đòn Đức Chúa Jêsus, đoạn giao Ngài ra để đóng đinh trên cây thập 

tự. 27 Lính của quan tổng đốc bèn đem Đức Chúa Jêsus vào công đường, và nhóm cả cơ 

binh (đội binh) vây lấy Ngài. 28 Họ cổi áo Ngài ra, lấy áo điều mà khoác cho 

Ngài. 29 Đoạn, họ đương một cái mão gai mà đội trên đầu, và để một cây sậy trong tay 

hữu Ngài; rồi quì xuống trước mặt Ngài mà nhạo báng rằng: Lạy Vua của dân Giu-

đa. 30 Họ nhổ trên Ngài, và lấy cây sậy đánh đầu Ngài. 31 Khi đã nhạo báng Ngài rồi, thì 

họ cổi áo điều ra mà mặc áo của Ngài lại, rồi đem Ngài đi đóng đinh trên cây thập tự.   

b. Chúa bị đóng đinh ngoài Giê-ru-sa-lem: Ma-thi-ơ 27:33 Đã đi tới một chỗ gọi là Gô-

gô-tha, nghĩa là chỗ cái Sọ, 34 họ cho Ngài uống rượu trộn với mật đắng; song Ngài 

nếm, thì không chịu uống. 35 Họ đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự rồi, thì bắt thăm mà 

chia nhau áo xống của Ngài. 36 Rồi họ ngồi đó mà canh giữ Ngài. 37 Phía trên đầu Ngài 

họ để cái bảng đề chữ chỉ về án Ngài, rằng: Người Nầy Là Jêsus, Vua Dân Giu-đa.  

39 Những kẻ đi ngang qua đó chê cười Ngài, lắc đầu, 40 mà nói rằng: Ngươi là kẻ phá đền 

thờ và dựng lại trong ba ngày, hãy cứu lấy mình đi! Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, 

hãy xuống khỏi cây thập tự! 41 Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão:  
44 Hai tên trộm cướp bị đóng đinh trên cây thập tự với Ngài cũng nhiếc móc Ngài như 

vậy. 45 Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. 46 Ước chừng giờ 

thứ chín, Đức Chúa Jêsus kêu tiếng lớn lên rằng: Ê-li, Ê-li lam-ma sa-bách-ta-ni? nghĩa 

là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi?  50 Đức Chúa Jêsus 

lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn. 51 Và nầy, cái màn trong đền thờ, bị xé ra 

làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra.  (Lu-ca 23:46 Giao linh hồn) 

3. Sau khi Chúa sống lại: Ngài dạy môn đồ hãy chờ điều Cha đã hứa: Công-vụ 1:4 Lúc ở 

với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều 

Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. 5 Vì chưng Giăng đã làm phép báp-tem bằng 

nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh. 

• Đừng quan tâm khi nào Chúa đến: Công-vụ 1:6 Vậy, những người nhóm tại đó thưa 
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cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải trong lúc nầy Chúa sẽ lập lại nước Y-sơ-ra-ên 

chăng? 7 Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các 

ngươi chẳng nên biết. (Lấy ra khỏi sự chi phối, không cần thiết) 

4. Hãy nhận lấy lửa và đi ra làm chứng cho Chúa: Công-vụ 1:8 Nhưng khi Đức 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. (Ha-ba-cúc 2:14 Vì sự 

nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất như nước đầy tràn biển.) 

5. Sự vinh quang Chúa đến bằng Thánh Linh và lửa:  

a. Lửa đậu trên mỗi người: Công-vụ 2:1 Đến ngày lễ Ngũ Tuần, môn đồ nhóm họp tại 

một chỗ. 2 Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ 

ngồi. 3 Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi 

người trong bọn mình.  

b. Dấu hiệu của lửa: Công-vụ 2:4 Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói 

các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. 11 Cả người Giu-đa hoặc 

người mới theo đạo Giu-đa, người Cơ-rết và A rạp nữa, chúng ta đều nghe họ lấy tiếng 

chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. 12 Ai ai đều sợ hãi, không biết 

nghĩ làm sao, bèn nói với nhau rằng: Việc nầy là nghĩa làm sao? 13 Nhưng có kẻ lại nhạo 

báng rằng: Họ say rượu mới đó. 14 Bấy giờ, Phi-e-rơ đứng ra cùng mười một sứ đồ, cất 

tiếng nói với dân chúng rằng: Hỡi người Giu-đa, và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, 

hãy biết rõ điều nầy, và lắng tai nghe lời ta. 15 Những người nầy chẳng phải say như các 

ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày. 16 Nhưng ấy là điều đấng tiên tri 

Giô-ên đã nói tiên tri rằng: 17 Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ 

Thần Ta khắp trên mọi xác-thịt; Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, bọn 

trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và các người già cả sẽ có chiêm bao, 18 phải, trong những ngày 

đó, Ta sẽ đổ Thần Ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta, chúng nó đều nói lời tiên 

tri; 19 Ta lại sẽ tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời, và dấu lạ ở dưới đất; Tức là máu, lửa, và luồng 

khói; 20 Mặt trời sẽ biến nên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu, trước ngày lớn và vinh hiển 

của Chúa chưa đến; 21 Và lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. (Ê-sai 60:1 Hãy dấy 

lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc.)  

6. Phao-lô chuẩn bị dân ngoại làm của lễ cho Chúa:  Rô-ma 15:15 Nếu tôi đã lấy lòng thật 

dạn dĩ mà viết thơ nói điều nầy điều kia với anh em, ấy là để nhắc lại cho anh em nhớ, bởi ơn 

Đức Chúa Trời đã làm cho tôi 16 nên chức việc của Đức Chúa Jêsus Christ giữa dân ngoại, 

làm chức tế lễ của Tin Lành Đức Chúa Trời, hầu cho dân ngoại được làm của lễ vừa ý Chúa, 

nên thánh bởi Đức Thánh Linh. 

• Của tế lễ chúng ta dâng hằng ngày: Rô-ma 12:1 Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót 

của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp 

lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.  (Mác 12:33 thật phải 

kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình, ấy là hơn mọi của lễ  

thiêu cùng hết thảy các của lễ.)  Hê-bơ-rơ 13:15 Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà 

hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng 

xưng danh Ngài ra. (Câu 16-18)   2 Cô-rinh-tô 2:14 Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài 

làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải 

mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn!. 

Cầu nguyện: Theo sự dạy dỗ của Chúa. 
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