
BÀI 2 

NGÀY SA-BÁT VÀ NGƢỜI PHA-RI-SI 
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 12:1-14 

PHẦN 1: ỨNG DỤNG CƠ BẢN 

******* 

1. Chuẩn bị 

Cầu nguyện:  Xin Chúa mở mắt con, để con thấy sự lạ lùng 

trong luật pháp của Chúa.  Xin Thần lẽ thật đến và dẫn con vào 

mọi lẽ thật của Ngài.  Xin Chúa giúp con làm được mọi sự nhờ 

Đấng ban thêm sức (năng lực) cho con. 

2. Đọc kỹ phần Kinh Thánh 

3. Suy Gẫm: Gia-cơ 1:25  

4. Nội dung chính của phân đoạn Kinh Thánh này là gì?  

Đừng làm theo luật pháp một cách sai trật, nhưng hãy bày tỏ 

tình yêu và quyền năng của Ngài mọi lúc mọi nơi. 

A. Bài học này dạy gì về:  

 Đức Chúa Trời (Cha)? 

 Chủ đền thờ: (c4) Thân thể chúng ta là đền thờ của Ngài. 

1 Các Vua 6:2  Cái đền mà vua Sa-lô-môn cất cho Đức Giê-hô-

va. (1 Cô-rinh-tô 3:16) 

 Đức Chúa Jêsus (Con)? 

 Đấng tinh tƣờng Cựu ƣớc: (c3-5) 

Lu-ca 24:44  Đoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi Ta 

còn ở với các ngươi, Ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về 

Ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các Thi Thiên 

phải được ứng nghiệm. 

 Đấng đáng đƣợc tôn trọng hơn đền thờ: (c6) 

Ê-sai 66:1  Đức Giê-hô-va phán như vầy: Trời là ngai Ta, đất là 

bệ chân Ta. Các ngươi sẽ xây nhà thể nào cho ta? Các ngươi sẽ 

lấy nơi nào làm chỗ nghỉ ngơi cho ta (Ngài là Đấng quan trọng 

hơn đền thờ vật chất). 
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 Là Con Ngƣời: (c8) 1 Ti-mô-thê 2:5  Vì chỉ có một Đức 

Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời 

và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là Người;  (Để hiểu 

và giúp đỡ chúng ta) 

 Là Chúa (Chủ) của ngày Sa-bát: (c8)  Ngài có quyền trên 

mọi sự. Mác 2:27  Đoạn, Ngài lại phán: Vì loài người mà lập 

ngày Sa-bát, chớ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài 

người. 28 Vậy thì Con người cũng làm Chủ ngày Sa-bát. 

 Đấng muốn nhơn từ hơn của lễ: (c7) Bản chất của Ngài. 

Ma-thi-ơ 9:13  Hãy đi, và học cho biết câu nầy nghĩa là gì: Ta 

muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ. Vì Ta đến đây 

không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội.  

 Đấng yêu thƣơng những ngƣời bịnh tật, đau yếu: (11-12) 

→ Lòng thương xót của Ngài đối với những kẻ đang bị ma-quỉ 

áp bức, hà hiếp; Ngài muốn giải cứu và chữa lành họ.  1 Phi-e-

rơ 2:23b  Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây 

gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự 

công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được 

lành bịnh. (Ê-sai 53:4-5) 

 Đấng bày tỏ ý nghĩa thật về những việc nên làm trong 

ngày Sa-bát: (c11-12) Mác 3:4  Rồi Ngài hỏi họ rằng: trong 

ngày Sa-bát, nên làm việc lành hay việc dữ, cứu người hay giết 

người? Nhưng họ đều nín lặng. (Ê-phê-sô 2:10  vì chúng ta là 

việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus 

Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho 

chúng ta làm theo.) 

 Đấng làm phép lạ: (c13)  Thi-thiên 77:14  Chúa là Đức 

Chúa Trời hay làm phép lạ, đã tỏ cho biết quyền năng Chúa giữa 

các dân. 
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B. Phân đoạn Kinh Thánh này dạy dỗ gì về đời sống? 

 Có mệnh lệnh nào phải vâng theo? 

 Phải biết áp dụng luật pháp của Chúa theo cách của Chúa 

Jêsus (c3-5) 

 Hãy bày tỏ đức tin qua hành động (c13)  

 Đừng vội trách cứ người khác, (c7c) kẻo bị Chúa trách! 

 Có lời cảnh báo cần để ý? 

 Thiếu thốn là điều có thể xảy ra cho ngƣời theo Chúa: 

(c1) 2 Cô-rinh-tô 6:4  Nhưng chúng tôi làm cho mình đáng 

trượng trong mọi sự, như kẻ hầu việc Đức Chúa Trời, bởi lòng 

nhịn nhục lắm trong những sự hoạn nạn, thiếu thốn, khốn khổ. 

(Phao-lô) 

 Gƣơng tốt cần noi theo? 

i. Đức Chúa Jêsus:  

 Chúa binh vực môn đệ của mình: (c3-5, 7) (Xa-cha-ri 2:8) 

Lu-ca 21:12  Song trước những điều đó thiên hạ sẽ vì cớ danh ta 

mà tra tay bắt bớ các ngươi, nộp tại các nhà hội, bỏ vào ngục, 

kéo đến trước mặt các vua và các quan tổng đốc. 13 Điều ấy xảy 

ra cho các ngươi để làm chứng cớ. 14 Vậy các ngươi hãy nhớ kỹ 

trong trí, đừng lo trước về sự binh vực mình thể nào. 15 Vì ta sẽ 

ban cho các ngươi lời lẽ và sự khôn ngoan, mà kẻ nghịch không 

chống cự và bẻ bác được.  

Thi-thiên 9:4 Vì Chúa binh vực quyền lợi và duyên cớ tôi; Chúa 

ngồi tòa mà đoán xét công bình. 

 Chúa muốn chữa lành ngƣời bị teo tay: (c13) 

Mác 2:17  Đức Chúa Jêsus nghe vậy, bèn phán cùng họ rằng: 

Chẳng phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu, nhưng là kẻ có 

bịnh; ta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có 

tội.  Ma-thi-ơ 8:7  Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta sẽ đến, chữa 
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cho nó được lành. (Tình yêu của Ngài) 

 Chúa không theo ý muốn sai trật của con ngƣời: (c13)  

Giăng 6:38  Vì Ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý 

Ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai Ta đến.  (Theo ý Cha chứ 

không phải theo ý riêng của Ngài) 

ii. Ngƣời teo tay: vâng theo lời Chúa và được chữa 

lành (c13)  Lu-ca 18:42b  Đức tin của ngươi đã chữa lành ngươi. 

 Tội lỗi cần phải tránh: 

 Ngƣời Pha-ri-si: 

 Không hiểu biết ý nghĩa thật về Sa-bát: (c2) 

Sáng-thế Ký 2:1  Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong 

rồi. 2 Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc 

Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã 

làm. 3 Rồi, Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh; 

vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã 

làm xong rồi. (Ma-thi-ơ 12:28)  

 Chƣa đọc (chưa hiểu) đến Chuyện Vua Đa-vít:  (c3)  

1 Sa-mu-ên 21:1a Đa-vít đến Nóp, gặp thầy tế lễ A-hi-mê-

léc… 4 Thầy tế lễ đáp cùng Đa-vít rằng: Trong tay ta không có 

bánh thường, chỉ có bánh thánh mà thôi; miễn là các tôi tớ ông 

không có đến gần đàn bà. 5 Đa-vít đáp cùng thầy tế lễ rằng: Từ 

khi ta đi ra vài ba ngày rồi, chúng tôi không có lại gần một 

người nữ nào hết. Các bạn tôi cũng thanh sạch; còn nếu công 

việc tôi không thánh, thì ngày nay há chẳng nhờ kẻ làm thánh 

nó mà đƣợc thánh sao?  

 Không đọc (không hiểu) trong sách luật: (c5) 

Mác 12:24  Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Há chẳng phải các ngươi 

lầm, vì không biết Kinh Thánh, cũng không hiểu quyền phép 

Đức Chúa Trời sao? 

https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,39,12:13
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/42/6:38
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,39,12:13
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/41/18:42
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,39,12:2
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/0/2
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,0,2:1
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,0,2:2
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,0,2:3
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/39/12
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,39,12:2
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/8/21:1
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,8,21:4
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,8,21:5
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,39,12:2
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/40/12:24


NGÀY SA-BÁT VÀ NGƯỜI PHA-RI-SI – PHẦN 1 

 

 Không hiểu ý nghĩa của câu "Ta muốn sự nhơn từ hơn 

của lễ”: (c7a)  Ô-sê 6:6  Vì Ta ưa sự nhân từ mà không ưa của 

lễ, ưa sự nhìn biết Đức Chúa Trời  hơn là ưa của lễ thiêu. 

 Không có lòng nhơn từ: (7b) Không có Chúa → không có 

tình yêu thật → Không có lòng nhân từ (1 Cô-rinh-tô 13:4b Tình 

yêu thương hay nhơn từ): Bông trái của Đức Thánh Linh. 

 Trách ngƣời vô tội: (c7c)  Gia-cơ 5:9  Hỡi anh em, chớ oán 

trách nhau, hầu cho khỏi bị xét đoán; kìa, Đấng xét đoán đứng 

trước cửa. 

 Bắt bớ, kiện cáo Chúa vì hiểu sai ý muốn Chúa cho ngày 

Sa-bát: (c10) Lu-ca 13:14  Bấy giờ người cai nhà hội nhân 

Đức Chúa Jêsus đã chữa bịnh trong ngày Sa-bát, thì giận mà cất 

tiếng nói cùng đoàn dân rằng: Có sáu ngày phải làm việc, vậy 

hãy đến trong những ngày ấy để được chữa cho, đừng đến trong 

ngày Sa-bát. 

 Lập mƣu giết Đức Chúa Jêsus: (c14) Dựa theo luật pháp 

để xử Chúa Jêsus.  Xuất 31:15  Người ta sẽ làm công việc trong 

sáu ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày sa-bát, tức là ngày 

nghỉ, biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Trong ngày Sa-

bát hễ ai làm một việc chi sẽ bị xử tử. 

5. Áp dụng:  Học sai → hiểu sai → nói sai sẽ dẫn đến những 

hành động vô cùng sai lầm.  

Cầu nguyện:  Kính lạy Đức Chúa Jêsus yêu dấu của con, xin 

Chúa tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của con về chính mình Ngài.  

Xin Chúa cứu con ra khỏi hình thức tôn giáo, để con không phải 

bắt bớ, ngăn trở phép lạ của Ngài cho những người đang cần sự 

chữa lành của Ngài.  Xin Chúa phục hồi, chữa lành bàn tay 

(thuộc linh hay thuộc thể) bị teo vì bịnh tật của chúng con để 

Ngài sử dụng nó cho ý muốn của Ngài, và giúp con luôn vâng 

https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,39,12:7
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/27/6:6
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,39,12:7
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/45/13:4
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,39,12:7
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/58/5:9
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,39,12:10
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/41/13:14
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,39,12:14
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/1/31:15


NGÀY SA-BÁT VÀ NGƯỜI PHA-RI-SI – PHẦN 1 

 

giữ lời Ngài.  Trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ! Amen.  


