
THIẾT LẬP BÀN THỜ CHO CHÚA 
Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 20:24-26 

 

Câu gốc: Xuất Ê-díp-tô Ký 20:24 Ngươi hãy lập cho Ta một bàn thờ bằng đất, trên đó phải dâng 

của lễ thiêu, cùng của lễ thù ân của ngươi, hoặc chiên hay bò. Phàm nơi nào có ghi nhớ danh Ta, 

Ta sẽ đến và ban phước cho ngươi tại đó.  

Mục đích: 1 Cô-rinh-tô 6:19 Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức 

Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em 

chẳng phải thuộc về chính mình sao? 

I. Chúa ban mệnh lệnh cho Môi-se về việc lập bàn thờ:  

1. Ngươi hãy lập cho Ta một bàn thờ bằng đất (tự nhiên, thiên nhiên, đơn sơ) (C24a) 

 Trên đó có dâng: Của lễ thiêu, cùng của lễ thù ân của ngươi = Chiên hay bò. 

2. Lời hứa của Chúa: Phàm nơi nào có ghi nhớ danh Ta, Ta sẽ đến và ban phước cho 

ngươi tại đó. 

3. Nguyên tắc thiết lập bàn thờ cho Chúa: Xuất 20:25 Nếu ngươi lập cho Ta một bàn thờ 

bằng đá, chớ dùng đá chạm, vì nếu ngươi dùng đồ để chạm thì sẽ làm đá đó ra ô uế 

(không có tay con người nhúng vào, kiểu cọ, tô vẽ, hình thức, thêm vào.)  

Phục 27:6 Ngươi phải lập bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi bằng đá nguyên 

khối, và trên đó dâng những của lễ thiêu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. 

II. Một số bàn thờ được thiết lập trong thời cựu ước:  

1. Nô-ê lập bàn thờ cho Chúa sau cơn nước lụt: Sáng-thế Ký 8:20 Nô-ê lập một bàn 

thờ cho Đức Giê-hô-va. Người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bày 

của lễ thiêu dâng lên bàn thờ. (Sau sự giải cứu khỏi nước lụt) 

2. Áp ra ham lập bàn thờ cho Chúa: Để thông công, tìm kiếm Chúa. 

• Áp-ra-ham lập bàn thờ thứ nhứt: Kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa. 

Sáng-thế Ký 12:7 Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ram mà phán rằng: Ta sẽ ban cho 

dòng dõi ngươi đất nầy! Rồi tại đó Áp-ram lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, là 

Đấng đã hiện đến cùng người. (Xác nhận vùng đất Chúa hứa) 

• Bàn thờ thứ hai: Cầu khẩn danh Chúa = Tương giao, nhờ cậy nơi Ngài: 

Sáng-thế Ký 12:8 Từ đó, người đi qua núi ở về phía đông Bê-tên, rồi đóng trại; phía 

tây có Bê-tên, phía đông có A-hi. Đoạn, người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-

hô-va và cầu khẩn danh Ngài. 

• Áp-ra-ham trở lại nơi bàn thờ thứ hai sau: Ông trở lại chỗ nhờ cậy và tương giao 

với Chúa: Sáng-thế Ký 13:1 Áp-ram ở Ê-díp-tô dẫn vợ cùng các tài vật mình và Lót 

đồng trở lên Nam phương. 2 Vả, Áp-ram rất giàu có súc vật, vàng và bạc. 3 người vừa 

đi vừa đóng trại, từ Nam phương trở về Bê-tên và A-hi, 4 là nơi đã lập một bàn thờ 

lúc trước. Ở đó Áp-ram cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va.   

• Bàn thờ thứ ba: Sau khi Áp-ra-ham chọn không tranh giành với Lót:  

Sáng-thế Ký 13:14-17 Hãy đứng dậy đi khắp trong xứ, bề dài và bề ngang; vì Ta sẽ 

ban cho ngươi xứ nầy. 18  Đoạn Áp-ram dời trại mình đến ở nơi lùm cây dẻ bộp tại 

Mam-rê, thuộc về Hếp-rôn, và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. → (Sáng- 

21:33 Áp-ra-ham trồng một cây me tại Bê-e-Sê-ba, và ở đó người cầu khẩn danh Đức 

Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời Hằng-Hữu. = (Xuất 3:14 Đức Chúa Trời phán rằng: Ta 

là Đấng Tự Hữu, Hằng Hữu; rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: 

Đấng Tự Hữu đã sai ta đến cùng các ngươi.) Hê-bơ-rơ 13:8 Đức Chúa Jêsus Christ 

hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. → (Khải- 2:8b  Nầy là lời 
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phán của Đấng trước hết và Đấng sau cùng, Đấng chết rồi mà đã sống lại) 

3. Bàn thờ thứ tư Áp-ra-ham lập để dâng Y-sác: Dâng điều quí và tốt nhứt cho Chúa. 

Sáng-thế Ký 22:2-14;  Hê-bơ-rơ 11:17 Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị 

thử thách: người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa, dâng con một mình. 19 Người tự nghĩ rằng 

Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại; cũng giống như từ trong kẻ chết mà 

người lại được con mình.  

4. Bàn thờ Môi-se lập cho Chúa để ghi nhớ danh Giê-hô-va: Xuất 17:14 Đức Giê-hô- 

va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy chép điều nầy trong sách làm kỷ niệm, và hãy nói 

cho Giô-suê biết rằng Ta sẽ bôi sạch kỷ niệm về A-ma-léc trong thiên hạ. 15 Môi-se lập 

lên một bàn thờ, đặt tên là "Giê-hô-va cờ xí của tôi"; 16 và nói rằng: Bởi vì A-ma-léc có 

giơ tay lên nghịch cùng ngôi Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va chinh chiến với A-ma-

léc từ đời nầy qua đời kia. (Giê-hô-va Nít-xi) = (Jeho vah Nis si = Jeho'vah nissi). 

• Bàn thờ Môi se lập giao ước dân Y-sơ-ra-ên với Đức Chúa Trời:  

Xuất -Ê-díp-tô-ký 24:1-3 Môi-se bèn đến thuật lại cho dân sự mọi lời phán của Đức 

Giê-hô-va và các luật lệ, thì chúng đồng thinh đáp rằng: Chúng tôi sẽ làm mọi lời 

Đức Giê-hô-va phán dạy. 4 Môi-se chép hết mọi lời của Đức Giê-hô-va; rồi dậy sớm, 

xây một bàn thờ nơi chân núi, dựng mười hai cây trụ chỉ về mười hai chi phái Y-sơ-

ra-ên. 

• Môi se xây bàn thờ trong đền tạm: Xuất 38:1 Người cũng đóng bàn thờ về của lễ 

thiêu bằng cây si-tim, hình vuông, bề dài năm thước, bề ngang năm thước và bề cao 

ba thước.. 2 Người làm nơi bốn góc bàn thờ những sừng ló ra, bọc đồng. 

5.  Giô-suê lập bàn thờ cho Chúa: Dâng của lễ & nhắc lời của Chúa cho Y-sơ-ra-ên: Giô-

suê 8:30 Bấy giờ, Giô-suê lập một bàn thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-

ên tại trên núi Ê-banh, 31 y như Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, đã dặn biểu dân Y-sơ-

ra-ên, và đã có chép trong sách luật pháp Môi-se: ấy là một bàn thờ  bằng đá nguyên 

khối, sắt chưa đụng đến Ở đó dân sự dâng của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, và dâng của 

lễ thù ân. 34 Đoạn, Giô-suê đọc hết các lời luật pháp, sự chúc lành và sự chúc dữ, y như 

đã chép trong sách luật pháp. 35 Chẳng có lời nào về mọi điều Môi-se đã truyền dặn mà 

Giô-suê không đọc tại trước mặt cả hội chúng Y-sơ-ra-ên, trước mặt đàn bà, con nít, và 

khách lạ ở giữa họ. 

6. Người Ru-bên, Gát, Ma-na-se lập bàn thờ cho Chúa: Để làm chứng và ghi nhớ. 

Giô-suê 22:26 Bởi cớ đó, chúng tôi có nói rằng: Chúng ta hãy lập một bàn thờ, chẳng 

phải để dâng của lễ thiêu hay là dâng hi sinh; 27 nhưng để làm chứng giữa chúng tôi và 

anh em cùng con cháu sau chúng ta rằng chúng tôi dùng của lễ thiêu, của lễ chuộc tội, và 

của lễ thù ân mà giữ cuộc thờ phượng của Đức Giê-hô-va trước mặt Ngài; hầu cho về sau 

con cháu anh em không nói cùng con cháu chúng tôi rằng: Các ngươi không có phần nơi 

Đức Giê-hô-va! 

7. Sa-lô-môn lập bàn thờ cho Chúa: Để thờ phượng, tôn cao Ngài, và biết ơn Ngài 

2 Sử-ký 4:1 Người lại làm một cái bàn thờ đồng, bề dài hai mươi thước, bề ngang hai 

mươi thước và bề cao mười thước. (1 Các Vua 6:11 Bấy giờ có lời của Đức Giê-hô-va 

phán với Sa-lô-môn rằng: 12 về nhà này mà ngươi đang xây cất, nếu ngươi vâng theo các 

luật lệ Ta, noi theo các mạng lịnh Ta, giữ và đi trong hết thảy các điều răn của Ta, thì Ta 

sẽ vì ngươi làm hoàn thành lời Ta đã hứa cùng Đa-vít, cha ngươi. 13 Ta sẽ ngự giữa dân 

Y-sơ-ra-ên, chẳng hề bỏ Y-sơ-ra-ên, là dân Ta.) 

III.   Bàn thờ của người A-thên lập (Thời Phao-lô): Thờ Chúa không biết. 

1. Phao-lô làm chứng cho họ: Công-vụ 17:22 Bấy giờ, Phao-lô đứng giữa A-rê-ô-ba, nói 
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rằng: Hỡi người A-thên, phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt sắng quá chừng. 23 Vì 

khi ta trải khắp thành các ngươi, xem xét khí vật các ngươi dùng thờ phượng, thì thấy 

một bàn thờ có chạm chữ rằng: Thờ Chúa Không Biết. Vậy, Đấng các ngươi thờ mà 

không biết đó, là Đấng ta đang rao truyền cho. 24 Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và 

mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên 

đâu. 25 Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì, vì 

Ngài là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. 26 Ngài đã làm cho muôn 

dân sanh ra bởi chỉ một người, và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người 

ta cùng giới hạn chỗ ở, 27 hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức rờ tìm cho được, 

dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. 28 Vì tại trong Ngài, chúng ta được 

sống, động, và có, y như xưa một vài thi nhân của các ngươi có nói rằng: Chúng ta cũng 

là dòng dõi của Ngài.  

• Phao-lô kêu gọi họ ăn năn: Công- 17:29 Vậy, bởi chúng ta là dòng dõi Đức Chúa 

Trời, thì chớ nên ngờ rằng Chúa giống như vàng, bạc, hay là đá, bởi công nghệ và tài 

xảo của người ta chạm trổ nên. 30 Vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội 

đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn,  

2. Bàn thờ của người tin Chúa ngày nay: 

• Không có bàn thờ hữu hình: Giăng 4:19 Người đàn bà thưa rằng: Lạy Chúa, tôi 

nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. 20 Tổ phụ chúng tôi đã thờ lạy trên hòn núi nầy; 

còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lạy là tại thành Giê-ru-sa-lem. 21 Đức Chúa 

Jêsus phán rằng: Hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến, khi các ngươi thờ lạy Cha, 

chẳng tại trên hòn núi nầy, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. 22 Các ngươi thờ lạy 

sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lạy sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người 

Giu-đa mà đến. 24 Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm linh và 

lẽ thật mà thờ lạy. (Tít 1:1 Ta, Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức 

Chúa Jêsus Christ, để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự 

thông hiểu lẽ thật, là sự sanh lòng nhân đức.) 

• Thân thể là đền thờ: 1 Cô-rinh-tô 6:19 Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là 

đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi 

Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? (2 Cô-rinh-tô 

4:7 Nhưng chúng tôi đựng của quí nầy trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép 

lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chớ chẳng phải bởi chúng tôi.) 

• Chúng ta là thầy tế lễ: 1 Phi-e-rơ 2:9 Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, 

là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh 

em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng 

lạ lùng của Ngài;  

3. Cầu nguyện: Theo sự dạy dỗ của Chúa và thiết lập một bàn thờ cho Chúa bằng cách 

biệt riêng thì giờ, nơi chốn cho Ngài; để thông công với Ngài, được Ngài hướng dẫn, và 

ban phước cho chúng ta và cho cả dòng dõi chúng ta. Emmanuel 
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