
QUYỀN NĂNG CỦA LỬA 

Câu gốc: A-mốt 5:6 Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va, thì các ngươi sẽ sống; bằng chẳng vậy, Ngài 

sẽ như một ngọn lửa thiêu đốt hừng lên trong nhà Giô-sép, ở Bê-tên không ai có thể tắt được. Mục 

đích:  Hê-bơ-rơ 12:29 vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt 

 

      

I. Lửa: Sự hiện diện vinh quang, thánh khiết của Đức Giê-hô-va 

1. Tại Si-na-i:  Xuất 19:18 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. → (Xuất 24:17 Cảnh trạng của sự vinh quang Đức Giê-hô-va nơi 

đỉnh núi, trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, khác nào như đám lửa hừng.)  

2. Lửa tại đền tạm:  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. 

3. Chúa viết hai bảng luật pháp → Lời từ giữa lửa: Phục-truyền 9:10 và Đức Giê-hô-va 

trao cho ta hai bảng đá, bởi ngón tay Đức Chúa Trời viết ra, có đủ những lời mà Đức Giê-

hô-va từ giữa lửa, tại trên núi, có phán ra cùng các ngươi, trong ngày nhóm hiệp. 15 Vậy, ta 

bèn xây lại đi xuống núi, cả núi vẫn có lửa cháy: hai tay ta cầm hai bảng đá về sự giao ước. 

→ (Thi-thiên 29:7 Tiếng Đức Giê-hô-va khiến những lằn lửa văng ra.) → Giê-rê-mi 

5:14 Vậy nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân phán như vầy: Vì các ngươi đã nói lời 

đó, nầy, Ta sẽ khiến lời Ta nên như lửa trong miệng ngươi, dân nầy sẽ như củi, và lửa ấy 

sẽ nuốt nó. → (Giê-rê-mi 23:29 Lời Ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức 

Giê-hô-va phán vậy.) → Giê-rê-mi 20:9 Nếu tôi nói: Tôi sẽ chẳng nói đến Ngài nữa; tôi sẽ 

chẳng nhân danh Ngài mà nói nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong 

xương tôi, và tôi mệt mỏi vì nín lặng, không chịu được nữa. 

4. Trụ lửa của Chúa để soi sáng:  Xuất 13:21 Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở  

trong một trụ mây, để dẫn đường đi; ban đêm trong một trụ lửa, để soi sáng cho chúng, 

hầu cho được đi luôn ngày và đêm. 22 Ban ngày trụ mây chẳng bao giờ cách xa dân sự, trụ 

lửa ban đêm cũng vậy.  

a. Trụ lửa ngăn cách khỏi kẻ thù: Xuất 14:20 trụ mây đứng về giữa khoảng trại người 

Ê-díp-tô và trại dân Y-sơ-ra-ên, làm áng mây tối tăm cho đàng nầy, soi sáng ban đêm 

cho đàng kia; nên trọn cả đêm hai trại chẳng hề xáp gần nhau được. → (Xa-cha-ri 

2:5 Vì Ta, Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ làm tường bằng lửa chung quanh nó, và sẽ làm 

sự vinh hiển ở giữa nó) 

b. Lửa tiêu diệt kẻ thù: Phục-truyền 9:3 Vậy, ngày nay phải biết rằng Giê-hô-va Đức 

Chúa Trời ngươi đi trước ngươi, như một đám lửa hừng, sẽ tiêu diệt và hạ xuống các 

dân nầy trước mặt ngươi; ngươi sẽ đuổi ra và diệt chúng nó cách mau, y như Đức Giê-
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hô-va đã phán cùng ngươi. → (Chúa đã làm tại xứ Ê-díp-tô: → Xuất 9:24 Vả, có mưa 

đá sa xuống và lửa cháy rất mạnh pha lộn với, đến nỗi từ khi xứ Ê-díp-tô lập quốc đến 

giờ, chẳng có giống như vậy.) 

c. Lửa tiêu diệt kẻ phản nghịch trong Y-sơ-ra-ên:  

• Cô-rê và bốn người nổi lên chống Môi-se và A-rôn: Dân-số Ký 16:1 Vả, Cô-rê, 

con trai của Dít-sê-ha, cháu của Kê-hát, chít của Lê-vi, giục theo mình Đa-than và 

A-bi-ram, con trai của Ê-li-áp, cùng với Ôn, con trai của Phê-lết, cháu Ru-bên. 

• Cùng hai trăm năm mươi người: Dân-số Ký 16:2 Các người nầy với hai trăm 

năm mươi người trong dân Y-sơ-ra-ên, vốn là quan tướng của hội, nghị viên của 

hội đồng, có danh giá, đều hiệp nhau dấy nghịch cùng Môi-se và A-rôn, →(Câu 4-

14: Họ Giành chức tế lễ với A-rôn; lên án, chỉ trích vu khống và quyết không vâng 

lời Môi-se) 

• Môi-se nổi giận: Dân-số Ký 16:16 Đoạn, Môi-se nói cùng Cô-rê rằng: Ngày mai 

ngươi và toàn bè đảng ngươi với A-rôn hãy ra mắt Đức Giê-hô-va. 17 Mỗi người 

hãy lấy lư hương mình bỏ hương ở trong, rồi mỗi người dâng lư hương mình trước 

mặt Đức Giê-hô-va, tức là hai trăm năm mươi cái lư hương. Ngươi và A-rôn, mỗi 

người cũng phải có lư hương mình. 18 Vậy, mỗi người lấy lư hương mình để lửa 

vào, bỏ hương trên, rồi đứng tại cửa hội mạc luôn với Môi-se và A-rôn. 19 Cô-rê 

hiệp cả hội chúng nghịch lại Môi-se và A-rôn tại cửa hội mạc; sự vinh quang của 

Đức Giê-hô-va hiện ra cùng cả hội chúng. → (Câu 20-23: Chúa binh vực chức vụ 

của Môi-se và A-rôn; Chúa muốn tiêu diệt hết dân Y-sơ-ra-ên nhưng Môi-se và A-

rôn hạ mình cầu xin Chúa tha thứ cho dân sự) Đất  đã hả miệng nuốt Cô-rê và đồng 

phạm. (Câu 24-34) 

d. Lửa tiêu diệt hai trăm năm mươi người: Dân-số Ký 16:35 Rồi một ngọn lửa từ Đức 

Giê-hô-va lòe ra thiêu hóa hai trăm năm mươi người đã dâng hương. 36 Đoạn, Đức Giê-

hô-va phán cùng Môi-se rằng: 37 Hãy nói với Ê-lê-a-sa, con trai thầy tế lễ A-rôn, biểu 

lượm các lư hương ra khỏi chỗ lửa cháy, và đổ lửa của các lư hương nơi xa, vì lư hương 

đã nên thánh. 38 Còn những lư hương của các người đã phạm tội cùng sanh mạng mình, 

người ta phải lấy làm thành những tấm dát mỏng để bọc bàn thờ. Bởi các lư hương đã 

dâng trước mặt Đức Giê-hô-va đã thành thánh; những tấm dát đó sẽ dùng làm một dấu 

cho dân Y-sơ-ra-ên. 

5. Chúa cũng ra linh thiêu đốt tượng chạm khi dân sự vào xứ Ca-na-an: 

Phục-truyền 7:25 Các ngươi phải thiêu đốt những tượng chạm về các thần chúng nó. Chớ 

tham lam, cũng chớ lấy cho mình bạc hay vàng bọc các tượng ấy, e ngươi phải mắc bẫy 

chăng; vì vật ấy lấy làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. 

II. Đức Chúa Jêsus là Đấng có Lời phán mắt như ngọn lửa:  Khải-huyền 2:18  Ngươi cũng 

hãy viết thơ cho thiên sứ của Hội thánh Thi-a-ti-rơ rằng: Nầy là lời phán của Con Đức Chúa 

Trời, là Đấng mắt như ngọn lửa, và chân như đồng sáng. 

1. Lời được viết trên bảng thịt: 2 Cô-rinh-tô 3:3 Vả, rõ thật rằng anh em là bức thơ của 

Đấng Christ bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh 

Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức 

là trên lòng anh em. 

2. Đấng làm phép báp tem bằng Đức Thánh linh và lửa: Ma-thi-ơ 3:11  Về phần ta, ta lấy 

nước làm phép báp tem cho các ngươi ăn năn; Song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn 

ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp tem cho các ngươi bằng 

Đức Thánh Linh và bằng lửa, → (Công vụ 1:5  Vì chưng Giăng đã làm phép báp tem bằng 
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nước nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp tem bằng Đức Thánh Linh.) →Ma-

thi-ơ 3:12 Tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, 

còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. 

3. Lửa: Sự hiện diện của Đức Thánh Linh: đậu trên mỗi người 

• Lửa Thánh Linh giáng trên một trăm hai chục người:  

Công-vụ 2:1 Đến ngày lễ Ngủ Tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. 2 Thình lình, có 

tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ao, đầy kháp 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. (Thân thể anh em là đền thờ Đức Thánh Linh đang ngự) Ê-sai 4:4 khi Chúa đem 

Thần công bình cùng Thần thiêu đốt mà rửa sự ô uế của những con gái Si-ôn, tẩy sạch 

huyết Giê-ru-sa-lem khỏi giữa nó. → (Đa-ni-ên 7:10a Trước mặt Ngài, một sông 

lửa  chảy ra và tràn lan.) 

• Được Đức Thánh Linh dẫn dắt: 

❖ Phi-líp : Công-vụ 8:29 → Phi-e-rơ: Công-vụ 10:19  

❖ Các môn đồ: Công-vụ 13:2 → Phao-lô: Công-vụ 16:6  

• Đức Thánh Linh thanh tẩy Hội thánh khỏi tội lỗi:  Công-vụ 5:5 A-na-nia nghe nói 

bấy nhiêu lời, thì ngã xuống và tắt hơi; phàm người nào hay điều đó đều sợ hãi quá 

đỗi. 6 Nhưng các gã trẻ tuổi đứng dậy khâm liệm thây người và đem đi chôn. 7 Khỏi đó 

độ ba giờ, vợ người bước vào, vốn chưa hề biết việc mới xảy đến. 8 Phi-e-rơ cất tiếng 

nói rằng: Hãy khai cho ta, ngươi đã bán đám ruộng giá có ngằn ấy phải không? Thưa 

rằng: Phải, giá ngằn ấy đó. 9 Phi-e-rơ bèn nói rằng: Sao các ngươi dám đồng mưu để 

thử Thánh Linh của Chúa? Kìa, chân những kẻ chôn chồng ngươi đang ở ngoài cửa, họ 

sẽ đem ngươi đi luôn. 10 Chính lúc đó, nàng té xuống nơi chân Phi-e-rơ và tắt hơi. Các 

gã tuổi trẻ trở về, thấy nàng đã chết, bèn khiêng đi chôn bên chồng nàng. 

• Đức Thánh Linh cảnh báo để tránh khỏi sự lừa dối của kẻ thù:  

1 Ti-mô-thê 4:1 Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ 

sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ,  

4. Lửa chỉ ra công trình của người tin Chúa: 1 Cô-rinh-tô 3:12 Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, 

bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, 13 thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ 

ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người 

đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. 14 Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ 

đó sẽ lãnh phần thưởng mình. 15 Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn 

về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. 

5. Chúa trở lại giữa ngọn lửa hừng: 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:7 và cho anh em, là kẻ chịu khổ, 

được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jêsus từ trời hiện đến với các thiên sứ 

của quyền phép Ngài, giữa ngọn lửa hừng  hừng → (Đa-ni-ên 7:10 Trước mặt Ngài, một 

sông lửa  chảy ra và tràn lan; ngàn ngàn hầu hạ Ngài và muôn muôn đứng trước mặt Ngài. 

Sự xét đoán đã sắm sẵn, và các sách mở ra.) 

6. Lửa từ trời để hủy diệt sa-tan:  Khải-huyền 20:7 Khi hạn ngàn năm mãn rồi, quỉ Sa-tan 

sẽ được thả, 8 và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót 

và dân Ma-gót; nó nhóm chúng lại để chiến tranh, đông như cát bờ biển. 9 Chúng nó lên 

khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trên 

trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. 

7. Lửa tiêu diệt trái đất:  2 Phi-e-rơ 3:7 Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà 

còn lại, và để dành cho lửa dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá 

kẻ ác. 
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8. Hồ lửa hình phạt đời đời cho ma-quỉ và bè lũ của nó:  Khải-huyền 20:10 Còn ma quỉ là 

đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên 

tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.  14 Đoạn, Sự Chết 

và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.  

Khải-huyền 21:8 Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, 

kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó 

ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.  

9. Cầu nguyện: Theo sự dạy dỗ của Chúa và tập kính sợ Ngài. Nhờ Đức Chúa Thánh Linh 

để lửa của Chúa vây quanh bảo vệ chúng ta khỏi kẻ thù nghịch. Lửa ở trong chúng ta để 

thánh hóa, và nóng cháy trong chúng ta để dâng lên Chúa lời cảm tạ ngợi khen và bằng 

lòng chết và sống cho Ngài. 
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