
XÂY NHÀ TẠM (Xh 25-40) 
 
Các chương 25-40 của sách Xuất Hành cho chúng ta nguồn cảm hứng phong phú bất 
tận. Chúng ta phải dùng trí tưởng tượng và lý đoán khi bước vào nơi thánh và chú ý 
đến đồ thờ tự đặc biệt. TC nói với ông Môsê là Ngài muốn cung thánh hay nơi thánh  
phải hướng tới Đức Kitô và nói lên được ngôi vị và công việc của Ngài. 
 
Khuôn Viên Bên ngoài: (27:9-19) 
Tại nơi đây đặt bàn thờ bằng gỗ keo để thiêu các của lễ được hiến tế. Hãy nhớ rằng 
Đức Kitô là hiến lễ đền tội của chúng ta (27:1-8) 
Một vạc đồng đựng nước cũng được đặt nơi đây để các tư tế tẩy rưả trước khi bước 
vào cung thánh để thi hành nhiệm vụ (30:17-21). 
 
Cung Thánh: 
Ở đây có một trụ đèn bằng vàng ròng (25:31-40), mô thức của Đức Kitô, Ánh sáng của 
Thế giới, và Bánh Tiến (25:23-30); vì Đức Kitô là Bánh Hằng Sống, và bàn thờ dâng 
hương (hương án) bằng vàng ròng (30:1-10), biểu chỉ rằng Đức Kitô cầu bầu cho 
chúng ta. 
 
Nơi Cực Thánh (Holy of Holies) 
Nếu bây giờ chúng ta vén bức màn trướng đẹp đẽ (mô thức của thân thể Đức Kitô), 
chúng ta sẽ thấy Hòm Bia Giao Ước, biểu tượng của sự hiện diện của Thiên Chúa. 
Trong nơi cực thánh này vị thượng tế chỉ bước vào mỗi năm một lần để rẩy máu đền 
tội. Thư gởi Tín hữu Do thái cho chúng ta biết rằng Đức Kitô chẳng những là vị Thượng 
Tế nhưng Ngài còn là của lễ đền tội cho chúng ta, vì thế chúng ta có thể vào nơi cực 
thánh (sự hiện diện của TC) bất cứ lúc nào chúng ta muốn. 
 
Về chính ngôi Nhà Tạm: 
Nhà Tạm, với hào quang bao phủ nó, dạy cho dân chúng biết rằng TC đang cư ngụ 
giưã họ (25:8). 
Nhà Tạm đã là một trung tâm chung và nơi tụ họp mà có thể di chuyển luôn luôn. Có 
một số nhà phê bình cho rằng văn bản về Nhà Tạm và những cầu trúc của nó là không 
có thật. Họ cho rằng thời đó còn là thời sơ khai nên người ta chưa thể có những kỹ 
năng để làm như vậy, nhưng những nghiên cứu nghiêm túc cho chúng ta nhiều bằng 
chứng về những kỹ năng chế tác tinh xảo trước khi có cuộc Xuất Hành. Gấm vóc được 
dùng vào nhiều việc. Đồ trang sức tinh xảo được tìm thấy trong các ngôi mộ thuộc niên 
đại của triều đại Aicập thứ 12, trong khi ông Môsê sống trong triều đại thứ 18. 
 
Ơn cứu độ không xuất hiện khi TC nghĩ lại (Ep 1:4).  
Lề luật đã bị đập vỡ trong trái tim con người trước khi nó được đập vỡ dưới bàn tay 
Môsê. 
Đối chọi hẳn với Núi Sinai là núi Calvariô. 
Tấm gương của TC được mở ra nhưng chưa bao giờ được lau chùi. 
Máu của Con Chiên làm chúng ta an toàn; tin tưởng nơi Lời Chúa làm chúng ta an tâm. 
Chương trình của TC không bao giờ thất bại. 


