
GIỮ LỬA CHÁY LUÔN TRÊN BÀN THỜ 

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: Lê-vi Ký 6:12 Lửa trên bàn thờ phải cháy luôn luôn, không nên tắt. 

I. BÀN THỜ THỜI CỰU ƯỚC 

1. Chất liệu xây dựng bàn thờ:  

a. Bằng cây Si-tim: Không bị hư, mục: đây là hình ảnh của Đức Chúa Jêsus 

Xuất Ê 27:1 Ngươi cũng hãy đóng một bàn thờ bằng cây si-tim, hình vuông, năm thước 

bề dài, năm thước bề ngang, và bề cao ba thước.  

b. Bằng đồng: Xuất Ê 27:2 Nơi bốn góc bàn thờ hãy làm sừng ló ra và bọc đồng. 6 Cũng 

hãy chuốt đòn khiêng bàn thờ bằng cây si-tim, bọc đồng, 7 rồi xỏ vào những khoen; khi 

khiêng đi, đòn sẽ ở hai bên bàn thờ. 

• 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-mi 

6:28 Chúng nó thảy đều bạn nghịch quá lắm, đi dạo nói xấu, cứng như đồng như sắt, 

làm những sự bại hoại. → Ê-xê-chi-ên 22:18 Hỡi con người, nhà Y-sơ-ra-ên đã trở 

nên cho Ta như là cáu cặn; hết thảy chúng nó chỉ là đồng, thiếc, sắt, chì trong lò, ấy 

là cáu cặn của bạc. 

• Sự phán xét, 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.) → 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 19:15b  Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của 

Đức Chúa Trời toàn năng.) 

c. Dùng lư hương bị đốt cháy để bọc bàn thờ: Dân-số Ký 16:6 Hỡi Cô-rê, hãy làm điều 

nầy: Ngươi và hết thảy kẻ hiệp với ngươi hãy cầm lư hương; 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. 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. 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. 39 Vậy, Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, lấy những lư hương bằng đồng của các 

người bị thiêu đã dâng lên, và người ta làm thành những tấm dát mỏng để bọc bàn 

thờ. 40 Ấy là một kỷ niệm cho dân Y-sơ-ra-ên, để người nào ngoại dòng A-rôn chớ đến 

gần đặng xông hương trước mặt Đức Giê-hô-va, kẻo e đồng số phận cùng Cô-rê và bè 

đảng người, theo lời Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dạy. → (Hê-bơ-rơ 12:29 vì 
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Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt.) 

2. Biệt riêng bàn thờ ra thánh: Xuất- 29:37 Trong bảy ngày ngươi hãy làm lễ chuộc tội cho 

bàn thờ và biệt riêng ra thánh; bàn thờ sẽ trở nên rất thánh, phàm vật chi đụng đến đều sẽ 

được nên thánh vậy. → (Xuất- 30:29 Ấy vậy, ngươi sẽ biệt các vật nầy riêng ra thánh, hầu 

cho làm rất thánh, hễ món chi đụng  đến, đều sẽ được nên thánh.) → Xuất 40:10 Cũng hãy 

xức dầu bàn thờ về của lễ  thiêu, và các đồ phụ tùng của bàn thờ; rồi biệt riêng ra thánh, thì 

bàn thờ sẽ làm rất thánh. 

a. Đặt tại cửa hội mạc: Xuất Ê-díp-tô Ký 40:6 Cũng hãy để bàn thờ về của lễ thiêu đằng 

trước cửa đền tạm; 

b. Dâng tế lễ mỗi ngày: Xuất 29:36 Mỗi ngày hãy dâng một con bò tơ đực đặng chuộc tội, 

và dâng vì bàn thờ một của lễ chuộc tội cùng xức dầu cho, để biệt bàn thờ riêng ra thánh. 

(Xuất 29:41 Về con chiên thứ nhì hãy dâng vào buổi chiều tối với một của lễ và một lễ 

quán y như lễ sớm mai; ấy là một của lễ thiêu, có mùi thơm dâng cho Đức Giê-hô-va. 
42 Ấy là một của lễ thiêu mà các ngươi phải dâng luôn luôn, trải qua các đời, tại cửa hội 

mạc trước mặt Đức Giê-hô-va, là nơi Ta sẽ giáng lâm mà phán cùng ngươi.) → (Lê-vi 

Ký 6:24 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 25 Hãy truyền cho A-rôn và các con 

trai người rằng: Đây là luật về của lễ chuộc tội: Phải giết con sinh tế chuộc tội trước mặt 

Đức Giê-hô-va tại nơi người ta giết con sinh về của lễ thiêu; ấy là một vật chí 

thánh. 26 Thầy tế lễ đứng dâng con sinh tế chuộc tội, phải ăn thịt nó trong một nơi thánh, 

tức là trong hành lang của hội mạc. 27 Hễ ai đụng đến thịt con sinh sẽ nên thánh, và nếu 

huyết nó văng trên áo nào, thì phải giặt áo đó trong một nơi thánh.  29 Hễ người nam 

trong vòng những thầy tế lễ sẽ ăn thịt đó: ấy là một vật chí thánh.) 

3. Lửa Chúa giáng xuống:  Lê-vi Ký 9:1-21 (Thầy tế lễ và cả dân sự đã dâng của lễ để được 

chuộc tội bởi huyết của các con sinh tế, họ chuẩn bị đời sống cho sự vinh quang của Chúa 

hiện đến.) → Lê-vi Ký 9:22-23 (Sau khi A-rôn chúc phước); sự vinh quang của Đức Giê-hô-

va hiện ra cùng cả dân sự: 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.) 

4. Chúa ra lịnh phải giữ lửa trên bàn thờ: Lê-vi Ký 6:8 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se 

rằng: 9 Hãy truyền lịnh nầy cho A-rôn cùng các con trai người: Nầy là luật về của lễ thiêu: 

Của lễ thiêu phải ở trên đống lửa tại bàn thờ trọn đêm cho đến sáng mai, và lửa của bàn thờ 

giữ cho cháy luôn. 12 Lửa trên bàn thờ phải cháy luôn luôn, không nên tắt. Mỗi buổi sáng 

thầy tế lễ sẽ lấy củi chụm lửa thêm, sắp của lễ thiêu lên trên, và xông những mỡ về của lễ 

thù ân tại đó. 13 Lửa hằng cháy luôn luôn trên bàn thờ, chẳng nên tắt. 

II. ĐỀN TẠM VÀ BÀN THỜ THỜI TÂN ƯỚC 

1. Chúa dùng chính thân thể Ngài để chuẩn bị cho lửa giáng xuống trên chúng ta: 

Lu-ca 22:19 Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán 

rằng: Nầy là thân thể Ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến Ta.  

Ma-thi-ơ 26:27 Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống 

đi; 28 vì nầy là huyết Ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. 

Hê-bơ-rơ 10:5 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. 10 Ấy là theo ý 

muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một 

lần đủ cả. 14 Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn 

đời đời. 
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2. Lửa giáng xuống: 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. 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.  

a. Các sứ đồ và các môn đồ xin Đức Thánh Linh giúp họ cháy mạnh hơn: Công vụ 

4:24 Mọi người nghe đoạn, thì một lòng cất tiếng lên cầu Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, 

là Đấng dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong đó, 25 và đã dùng Đức Thánh Linh, 

phán bởi miệng tổ phụ chúng tôi, tức là đầy tớ Ngài, là vua Đa-vít, rằng: Vì sao các dân 

nổi giận, lại vì sao các nước lập mưu vô ích? 26 Các vua trên mặt đất dấy lên, các quan 

hiệp lại, mà nghịch cùng Chúa và Đấng chịu xức dầu của Ngài. 27 Vả, Hê-rốt và Bô-xơ 

Phi-lát, với các dân ngoại, cùng dân Y-sơ-ra-ên thật đã nhóm họp tại thành nầy đặng 

nghịch cùng đầy tớ thánh Ngài là Đức Chúa Jêsus mà Ngài đã xức dầu cho, 28 để làm mọi 

việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước. 29 Nầy, xin Chúa xem xét sự họ ngăm dọa, và ban 

cho các đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách dạn dĩ, 30 giơ tay Ngài ra, để nhờ danh 

Đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Jêsus, mà làm những phép chữa lành bịnh, phép lạ và 

dấu kỳ. 31 Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Đức 

Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ. (Ở trong sự hiệp một và khao khát sự 

hiện diện mạnh mẽ của Ngài) 

• Cách giữ lửa tiếp tục cháy: Công-vụ 2:42 Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy 

của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. 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. (Ở trong sự thông 

công với Chúa và với nhau) 

b. Thân thể chúng ta hiện nay là đền thờ và của lễ:  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. 

• Lòng kính mến Chúa là của lễ:  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. 

• Lời ngợi khen Chúa là 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. 

• Sự dâng hiến: Phi-líp 4:18 Vậy, tôi đã nhận được hết, và đang dư dật; tôi được đầy 

dẫy vì đã nhận đồ nơi Ép-ba-phô-đích mà anh em gởi cho tôi, như một thứ hương có 

mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận, và đẹp lòng Ngài. 

3. Chúa ra lịnh phải giữ lửa:  1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19 Chớ dập tắt Thánh Linh; 

• Nếu tắt phải nhen lửa lại: 2 Ti-mô-thê 1:6 Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn 

của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. 

• Hãy ăn năn và làm lại tình yêu ban đầu:  Khải-huyền 2:4 Nhưng điều Ta trách 

ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. 5 Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ 

đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu ban đầu của mình; bằng chẳng 

vậy, Ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì Ta sẽ cất chân đèn của ngươi 

khỏi chỗ nó. 

Cầu nguyện: Theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh để Ngài giúp chúng ta cháy cho Chúa luôn. 
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