
THÙNG RỬA BẰNG ĐỒNG TRONG ĐỀN TẠM 
Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 30:19-21 

Câu gốc: Xuất Ê- 40:30 Cũng để thùng về giữa khoảng hội mạc và bàn thờ, cùng đổ nước vào 

đặng tắm rửa; 31 Môi-se, A-rôn cùng các con trai của A-rôn, rửa tay và chân mình vào đó.   

Mục đích: Ê-phê-sô 5:26 để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội 

tinh sạch,   

Xuất Ê-díp-tô Ký 30:18 Ngươi hãy làm một cái thùng với chân thùng bằng đồng, đặng rửa mình 

ở trong, rồi để giữa khoảng của hội mạc và bàn thờ, và đổ nước vào. (Mạng lịnh của Chúa cho 

Môi-se) → 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.)  Đến kỳ Đức Chúa Jêsus đến và đổi mới. 

1. Vật liệu: Thùng làm bằng đồng (Xuất 30:18a) 

a. Đồng là biểu tượng cho sự vô cảm và cố chấp tội lỗi:  Ê-sai 48:4 Hỡi Y-sơ-ra-ên, vì Ta 

biết ngươi cứng cỏi, gáy ngươi là gân sắt, trán ngươi là đồng. (Giê-rê- 6:28  Ê-xê- 22:18) 

• Đức Chúa Jêsus chịu phán xét/ đoán phạt để cứu kẻ bị đoán phạt:   

Dân-số Ký 21:8 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy làm lấy một con rắn lửa, 

rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó, thì sẽ được sống. 9 Vậy, Môi-se 

làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào;  Giăng 3:14 Xưa Môi-se treo 

con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường 

ấy, 15 hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.  

• Chúa sẽ đến để phán xét và đoán phạt: 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.  

Khải 19:15 Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân, 

và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức 

Chúa Trời toàn năng. 

b. Được chế từ những tấm gương soi: Xuất Ê- 38:8 Người dùng các tấm gương của mấy 

người đàn bà hầu việc nơi cửa hội mạc, chế ra một cái thùng và chân thùng bằng đồng. 

• Lời Chúa là gương soi để thấy những vết nhơ trên mặt mình: Gia-cơ 1:22 Hãy 

làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. 23 Vì, nếu có kẻ nghe lời mà 

không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, 24 thấy rồi thì đi, 

liền quên mặt ra thể nào. 25 Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự 

tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo 

phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. 

• Đấng Christ là tấm gương để phản chiếu sự vinh hiển Ngài cho chúng ta:  

2 Cô-rinh-tô 3:18 Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như 

trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như 

bởi Chúa, là Thánh Linh. → (1 Cô-rinh-tô 13:12 Ngày nay chúng ta xem như trong 

một cái gương, cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày 

nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy.) 

• Đấng Christ là tấm gương để noi theo:  1 Phi-e-rơ 2:21 anh em đã được kêu gọi 

đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em 

một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài;   

2. Mục đích sử dụng: Đặng rửa (tắm) mình ở trong (Xuất 30:18b)  

a. Cho khỏi chết khi vào phụng sự Chúa: Xuất Ê- 30:19 A-rôn cùng các con trai người 

sẽ rửa tay và chân mình ở trong.20 Khi họ vào hội mạc sẽ lấy nước rửa mình, hầu cho họ 

khỏi chết; và khi lại gần bàn thờ đặng phụng sự, tức là xông của lễ dùng lửa dâng cho 
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Đức Giê-hô-va, họ cũng phải giữ như vậy. → (Xuất 40:30b cùng đổ nước vào đặng tắm 

rửa; 31 Môi-se, A-rôn cùng các con trai của A-rôn, rửa tay và chân mình vào đó.)  

b. Nước trong thùng rửa: Hình ảnh của 

• Báp tem: 1 Phi-e-rơ 3:21 Phép báp-tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu 

anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên 

lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ. 

Hê-bơ-rơ 10:22 nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng 

được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa.   

• Lời Chúa: Giăng 15:3 Các ngươi đã được trong sạch, vì lời Ta đã bảo cho.  

Gia-cơ 1:21 Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế, và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu 

mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. 25 Nhưng 

kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, 

chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm 

được phước trong sự mình vâng lời. → Sự tuôn đổ của Thánh Linh Giăng 7:38-39 

3. Vị trí của thùng rửa: Để thùng về giữa khoảng hội mạc và bàn thờ (Xuất 30:18c) 

• Chúa muốn họ giải quyết tội lỗi trước khi vào trong hội mạc = Nơi thánh của 

Chúa → Ê-sai 1:11 Đức Giê-hô-va phán: Muôn vàn của lễ các ngươi nào có can hệ gì 

đến Ta? Ta đã chán chê của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng 

đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu. 12 Khi các ngươi đến chầu 

trước mặt Ta, ai khiến các ngươi giày đạp hành lang Ta? 13 Thôi, đừng dâng của lễ 

chay vô ích cho Ta nữa! Ta gớm ghét mùi hương, ngày trăng mới, ngày sa-bát cùng 

sự rao nhóm hội; Ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể. 14 Thật, lòng 

Ta ghét những ngày trăng mới và kỳ lễ các ngươi, là nặng nề cho Ta, Ta lấy làm mệt 

mà gánh lấy. 15 Vậy nên, khi các ngươi giơ tay, thì Ta che mắt khỏi các ngươi. Khi 

các ngươi cầu nguyện rườn rà, Ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những 

máu. 16 Hãy rửa đi, hãy làm cho sạch! Hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt ta. 

Đừng làm dữ nữa. 17 Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình; hãy đỡ đần kẻ bị hà 

hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người góa bụa. 18 Đức Giê-hô-va 

phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như 

hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông 

chiên.  

4. Đổ nước vào thùng (Xuất 30:18d) 

a. Đức Chúa Jêsus đổ Nước vào chậu: Ngài đổ mạng sống Ngài ra 

 Ê-sai 53:12 Vậy nên Ta sẽ chia phần cho người đồng với người lớn. Người sẽ chia của 

bắt với những kẻ mạnh, vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng 

kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người, và cầu thay cho những kẻ phạm tội.  

Giăng 10:18 Chẳng có ai cất sự sống Ta đi, nhưng tự Ta phó cho; Ta có quyền phó sự 

sống, và có quyền lấy lại; Ta đã lãnh mạng lịnh nầy nơi Cha Ta. 

• Ngài rửa chân môn đồ được sạch: Giăng 13:3 Đức Chúa Jêsus biết rằng Cha đã 

giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với 

Đức Chúa Trời, 4 nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng 

mình. 5 Kế đó, Ngài đổ Nước vào chậu, và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình 

đã vấn mà lau chân cho. 6 Vậy, Ngài đến cùng Si-môn Phi-e-rơ, thì người thưa rằng: 

Chúa ôi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao! 7 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hiện nay 

ngươi chẳng biết sự Ta làm; nhưng về sau sẽ biết. 
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• Để họ được dự phần với Ngài: Giăng 13:8 Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa sẽ chẳng rửa 

chân tôi bao giờ! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu Ta không rửa cho ngươi, ngươi 

chẳng có phần chi với Ta hết. 9 Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng những 

rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa! 10 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ai đã tắm 

rồi, chỉ cần rửa chân, thì được sạch cả. Vả, các ngươi đã được tinh sạch, nhưng chưa 

được tinh sạch đều. 11 Vì Ngài đã biết ai sẽ phản Ngài; tại thế cho nên Ngài phán 

rằng: các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch.  

• Để học theo thầy mà phục vụ lẫn nhau: Giăng 13:12  Sau khi đã rửa chân cho môn 

đồ, Ngài mặc áo lại; đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: các ngươi có hiểu điều Ta đã 

làm cho các ngươi chăng? 13 Các ngươi gọi Ta bằng Thầy bằng Chúa; Các ngươi nói 

phải, vì Ta thật vậy. 14 Vậy, nếu Ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, 

thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. 15 Vì Ta đã làm gương cho các ngươi, 

để các ngươi cũng làm như Ta đã làm cho các ngươi. 16 Quả thật, quả thật, Ta nói 

cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai 

mình. 17 Ví bằng các ngươi biết những sự nầy, thì có phước, miễn là các ngươi làm 

theo. 

b. Ngài đổ Đức Thánh Linh là Nước hằng sống vào trong chúng ta: Giăng 7:38 Kẻ nào 

tin Ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép 

vậy. 39 Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi 

bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Jêsus chưa được vinh hiển.  

• Đã được Chúa thực hiện:  Công-vụ 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 Thánh Linh ra, như các ngươi đang thấy và nghe. → 

(Công- 2:17 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,) → Giăng 3:5 Đức 

Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng 

nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. 

→ Tít 3:5 không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng 

thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh.  

5. Những ứng dụng sai trật với lời Chúa dạy:  

a. Sự rửa tay của người Pha-ri-si và Giu-đa:  Mác 7:2 thấy một vài môn đồ Ngài dùng 

tay chưa tinh sạch mà ăn, nghĩa là không rửa tay. 3 Vả, người Pha-ri-si và người Giu-đa 

thường giữ lời truyền khẩu của người xưa, nếu không rửa tay cẩn thận thì không ăn;  4 khi 

họ ở chợ về, nếu không rửa cũng không ăn. Họ lại còn theo lời truyền khẩu mà giữ nhiều 

sự khác nữa, như rửa chén và bình bằng đất hoặc bằng đồng.  

• Đức Chúa Jêsus quở trách họ: Ma-thi-ơ 23:25 Khốn cho các ngươi, thầy thông 

giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi rửa bề ngoài chén và mâm, 

nhưng ở trong thì đầy dẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ.) 

b. Sự rửa tay của Phi-lát: Ma-thi-ơ 27:24  Phi-lát thấy mình không thắng nổi chi hết, mà 

sự ồn ào càng thêm, thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ, mà nói rằng: Ta không có tội 

về huyết của người nầy; điều đó mặc kệ các ngươi. 

6. Cầu nguyện: Theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh và nhờ Chúa ứng dụng trong đời sống. 
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