
SỰ THỜ PHƯỢNG Ở THIÊN ĐÀNG 
Kinh thánh: Khải huyền 4:5-11 

Câu gốc: Thi thiên 148:1 Ha-lê-lu-gia! Từ các từng trời hãy ngợi khen Đức Giê-

hô-va! Hãy ngợi khen Ngài trong nơi cao cả! 2 Hỡi hết thảy các thiên sứ Ngài, hãy 

ngợi khen Ngài! Hỡi cả cơ binh Ngài, hãy ngợi khen Ngài! 

1. Quang cảnh từ ngôi của Chúa: Khải huyền 4:5a Từ ngôi ra những chớp 

nhoáng, những tiếng cùng sấm; 

• Đa-vít nhìn thấy quyền năng từ ngôi của Chúa:  Thi thiên 18:6-10; 12-15, 
c 6 Trong cơn gian truân tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu Đức Chúa 

Trời tôi: Tại đền Ngài, Ngài nghe tiếng tôi, và tiếng kêu cầu của tôi thấu đến 

tai Ngài. 7 Bấy giờ đất động và rung, nền các núi cũng lay chuyển và rúng 

động, vì Ngài nổi giận. 8 Khói bay ra từ lỗ mũi Ngài, ngọn lửa hực phát ra từ 

miệng Ngài, làm cho than cháy đỏ. 9 Ngài làm nghiêng lệch các từng trời, và 

ngự xuống; Dưới chân Ngài có vùng đen kịt. 10 Ngài cỡi chê-ru-bin và bay, 

Ngài liệng trên cánh của gió. 12 Từ sự rực rỡ ở trước mặt Ngài, ngang qua 

các mây mịt mịt của Ngài, có phát ra mưa đá và than hực lửa. 13 Đức Giê-hô-

va sấm sét trên các từng trời, Đấng Chí cao làm cho vang rân tiếng của Ngài, 

có mưa đá và than hực lửa. 14 Ngài bắn tên, làm cho tản lạc quân thù nghịch 

tôi, phát chớp nhoáng nhiều, khiến chúng nó lạc đường. 15 Hỡi Đức Giê-hô-

va, bởi lời hăm he của Ngài, bởi gió xịt ra khỏi lỗ mũi Ngài, đáy biển bèn lộ 

ra, và các nền thế gian bị bày tỏ. 

2. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh: và bảy ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi: 

đó là bảy vì thần của Đức Chúa Trời. (Khải 4:5b) → Khải huyền 1:4c cùng từ 

nơi bảy vị thần ở trước ngôi Ngài, → Ê-sai 11:2 Thần của Đức Giê-hô-va sẽ 

ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh 

sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. 

• Quang cảnh Chúa giáng lâm tại núi Si-na-i: Xuất Ê-díp tô ký 19:18-19  
C18 Vả, bấy giờ, khắp núi Si-na-i đều ra khói, vì Đức Giê-hô-va ở trong lửa 

giáng lâm nơi đó; khói ra khác nào khói của lò lửa lớn kia, và cả hòn núi đều 

rung động cách kịch liệt. 19 Tiếng kèn càng vang động; Môi-se nói, Đức 

Chúa Trời đáp tiếng lại. 

3. Quang cảnh trước ngôi của Chúa: 

• Có biển trong ngần: Khải huyền 4:6a Trước ngôi có như biển trong ngần 

giống thủy tinh,  

• Có bốn sanh vật: Khải 4:6b còn chính giữa và chung quanh có bốn con 

sanh vật, đằng trước đằng sau chỗ nào cũng có mắt. 7 Con sanh vật thứ nhất 

giống như sư tử, con thứ nhì như bò đực, con thứ ba mặt như mặt người, 

con thứ tư như chim phụng hoàng đang bay. (Đại diện cho mọi tạo vật để 

ca ngợi Ngài, hay là hình ảnh của Chúa Jêsus trong bốn sách Phúc âm)  
o Theo sách Ma-thi-ơ (sư tử): Đức Chúa Jêsus là Vua; (21:9) 
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o Sách Mác (bò đực): Ngài là Đấng phục vụ; Một tôi tớ thống khổ 

(10:45) 

o Sách Lu-ca (Người): Đức Chúa Jêsus là một Con người. 

o Sách Giăng (đại bàng/ chim ưng); Ngài là Đức Chúa Trời. (20:28) 

• Sự bày tỏ của Chúa cho Ê-xê-chi-ên về bốn con sinh vật:  

Ê-xê-chi-ên 1:5-10, C5 Từ giữa nó, thấy giống như bốn vật sống, hình trạng 

như vầy: bộ giống người, 6 mỗi con có bốn mặt và bốn cánh. 7 Chân nó 

thẳng, bàn chân như bàn chân bò con đực; sáng ngời như đồng bóng 

nhoáng. 8 Dưới những cánh nó, bốn bên đều có tay người; bốn con có mặt và 

có cánh mình như sau nầy: 9 cánh tiếp giáp nhau khi đi, không xây lại, mỗi 

con cứ đi thẳng tới. 10 Còn như hình mặt nó, thì bốn con đều có mặt người; 

bốn con đều có mặt sư tử ở bên hữu; bốn con đều có mặt bò ở bên tả; và bốn 

con đều có mặt chim ưng. (Khải huyền 4:6b) 

4. Sự ca ngợi/tôn cao Chúa của bốn con sinh vật: Khải huyền 3:8-9, C8 Bốn con 

sanh vật ấy mỗi con có sáu cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt; 

ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt. (Họ là dàn đồng ca ở thiên đàng) 

• Bài ca của họ: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa 

Trời, Đấng Toàn năng, Trước Đã Có, Nay Hiện Có, Sau Còn Đến!  9 Khi các 

sanh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quí, cảm tạ mà dâng cho Đấng ngự trên 

ngôi là Đấng hằng sống đời đời. (Hê-bơ-rơ 13:8 Đức Chúa Jêsus Christ hôm 

qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.) 

o Sự bày tỏ của Chúa cho Ê-sai về sự ca ngợi Chúa của Sê-ra-phin:  

 Ê-sai 6:1-3, C1 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! 

5. Sự thờ phượng Chúa của hai mươi bốn trưởng lão: 

• Họ sấp mình: Tỏ lòng tôn kính/ hạ mình/thờ lạy: Khải huyền 4:10a thì hai 

mươi bốn trưởng lão sấp mình xuống trước mặt Đấng ngự trên ngôi, và thờ 

lạy Đấng hằng sống đời đời;  

o Họ nhận biết mọi sự vinh hiển đề thuộc về Chúa: (c10b) rồi quăng 

mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng: 

• Bài ca chúc tụng của họ: Khải huyền 3:11 Lạy Đức Chúa Trời là Chúa 

chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quí và quyền lực; (Khải 11:16-17,  
c16 Hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi ở trước mặt Đức Chúa Trời, trên ngai 

mình, đều cúi mình sấp mặt xuống, thờ lạy Đức Chúa Trời, 17 mà rằng: Hỡi 

Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng, là Đấng Hiện Có, Trước Đã Có, chúng 

tôi cảm tạ Ngài, vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì.) 

https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/25/1:5
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/25/1:6
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/25/1:7
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/25/1:8
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/25/1:9
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/25/1:10
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/65/4:8
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/65/4:8
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/65/4:9
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/57/13:8
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/22/6:1
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/22/6:1
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/22/6:2
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/22/6:3
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/65/4:10
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/65/4:10
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/65/4:11
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/65/11:16
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/65/11:17


SỰ THỜ PHƯỢNG Ở THIÊN ĐÀNG 

 

3 
 

o Họ nhận biết Ngài là Đấng tạo dựng = Tạo hóa: vì Chúa đã dựng nên 

muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng 

nên. (Thi-thiên 149:2 Nguyện Y-sơ-ra-ên mừng rỡ nơi Đấng đã dựng nên 

mình; Nguyện con cái Si-ôn vui vẻ nơi Vua mình.) Hê-bơ-rơ 3:4 Vả, 

chẳng có một cái nhà nào không phải bởi có người dựng nên; mà Đấng 

đã dựng nên muôn vật ấy là Đức Chúa Trời. (xem Sáng thế ký đoạn 1&2) 

o Bài ca của Đa-vít:  Thi thiên 100:1-4, C1 Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo 

mừng cho Đức Giê-hô-va! 2 Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, 

hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài. 3 Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức 

Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; 

Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. 4 Hãy cảm tạ 

mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ 

Ngài, chúc tụng danh của Ngài.  

6. Ứng dụng về sự ngợi khen ở Thiên đàng vào đời sống hằng ngày: 

Thi-thiên 150:6 Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia! 

• Mặt sư tử: Ngợi khen Chúa với sự can đảm và sức lực 

o Đa-vít: 2 Sa-mu-ên 6:14 Đa-vít mặc áo ê-phót vải gai, nhảy múa hết 

sức tại trước mặt Đức Giê-hô-va. (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.) 

• Mặt bò đực: Thờ phượng Chúa qua sự phục vụ trong đời sống 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. → 1 Cô-rinh-tô 10:31 

 Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh 

hiển Đức Chúa Trời mà làm. →  Cô-lô-se 3:23 Hễ làm việc gì, hãy hết lòng 

mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta, 

• Mặt người: Ngợi khen Chúa một cách hiểu biết/ khôn ngoan 

Cô-lô-se 3:16 Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và 

anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài 

hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết 

lòng hát khen Đức Chúa Trời. → 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. → Truyền-đạo 5:1 Khi người 

vào nhà Đức Chúa Trời, hãy giữ chừng chân mình. Thà lại gần mà nghe, hơn 

là dâng của tế lễ kẻ ngu muội; vì nó không hiểu biết mình làm ác.  

• Mặt chim ưng: Nhìn thấy mọi sự: cất cánh bay cao như chim ưng 

Thi-thiên 47:7 Vì Đức Chúa Trời là Vua của cả trái đất; Hãy hát ngợi khen 

cách thông hiểu. (Thi-thiên 123:1 Tôi ngước mắt lên hướng cùng Ngài. Hỡi 

Đấng ngự trên các từng trời, → Giăng 4: 23 Nhưng giờ hầu đến, và đã đến 

rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm linh và lẽ thật mà thờ phượng 
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Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. 24 Đức Chúa Trời 

là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.  

→ 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  

→ Công vụ các sứ đồ 2:46 Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; 

còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật 

thà, 47 ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày 

Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh.) 

7. Cầu nguyện để Đức Thánh Linh giúp chúng ta biết ngợi khen và thờ phượng 

Chúa một cách đẹp lòng Chúa qua đời sống hằng ngày để đem những người 

chung quanh mình đến với Chúa Jêsus như Hội thánh đầu tiên 
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