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

PHẦN 2: ỨNG DỤNG NÂNG CAO – HỌC THEO TỪNG CÂU  

******* 

Câu ghi nhớ: Gia-cơ 1:25  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.   

Mục đích: Giúp chúng ta hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời qua 

Đức Chúa Jêsus Christ về sự yên nghỉ thật của ngày Sa-bát và 

vui hưởng được sự bình an, phước hạnh của Ngài. 

I. SỰ BẮT BỚ TRONG NGÀY SA-BÁT 

1. Môn đồ của Đức Chúa Jêsus: Gặp thiếu thốn, bắt bớ, 

kiện cáo.  Ma-thi-ơ 12:1  Lúc đó, nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa 

Jêsus đi qua giữa đồng lúa mì; các môn đồ đói, bứt bông lúa mà 

ăn.  (Sứ đồ Phao-lô đã từng trải: 2 Cô-rinh-tô 6:4; Rô-ma 8:35)  

2. Ngƣời Pha-ri-si: Kiện cáo môn đồ Chúa (Tội lỗi cần 

phải tránh) Ma-thi-ơ 12:2  Người Pha-ri-si thấy vậy, bèn nói 

cùng Ngài rằng: Kìa môn đồ thầy làm điều không nên làm trong 

ngày Sa-bát. (Lu-ca 6:1c  môn đồ bứt bông lúa, lấy tay vò đi và 

ăn) 

 Theo cách hiểu của ngƣời Pha-ri-si: Bứt lúa là gặt lúa; Vò 

lúa là dập lúa, nên các môn đồ đã vi phạm luật. 

 Dựa theo luật pháp:  Xuất 35:2  Ai làm công việc trong 

ngày đó sẽ bị xử tử. 

Ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn họ vâng lời Ngài để được 

yên nghỉ và tin cậy Ngài; vì Ngài đang chu cấp và chăm sóc họ, 

nhưng họ luôn luôn phản loạn, bất tuân nên Ngài có luật lệ cho 

họ. 

 Ý của Đức Chúa Trời về việc giữ ngày Sa-bát:   
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Sáng-thế Ký 2:1 Chúa lập ngày Sa-bát; 

Xuất 16:23 → Yên nghỉ vui hưởng phước của Chúa; Xuất 16:29 

→ Hưởng được sự tiếp trợ của Chúa gấp đôi để chuẩn bị cho 

ngày mai; Xuất 31:13 →  Để thiên hạ biết Ta là ĐCT làm cho 

các ngươi nên thánh; 31:15 → Ngày thứ bảy: biệt riêng ra thánh; 

31:16 → Một giao ước đời đời với Chúa;  

3. Đức Chúa Jêsus: 

 Đấng tinh tƣờng Cựu ƣớc: (c3-4) Ma-thi-ơ 12:3 Song Ngài 

đáp rằng: Chuyện vua Đa-vít đã làm trong khi vua với kẻ đi theo 

bị đói, các ngươi há chưa đọc đến sao? 4 tức là vua vào đền Đức 

Chúa Trời, ăn bánh bày ra, là bánh mà vua và kẻ đi theo không 

có phép ăn, chỉ để riêng cho các thầy tế lễ. (1 Sa-mu-ên 21:4-5)  

Ma-thi-ơ 12:5  Hay là các ngươi không đọc trong sách luật, đến 

ngày Sa-bát, các thầy tế lễ trong đền thờ phạm luật ngày đó, mà 

không phải tội sao? (Ngài là trọng tâm của Kinh thánh Lu-ca 

24:44) 

 Đấng binh vực môn đồ khi bị kiện cáo: (c3-5) 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 (không lo sợ khi gặp sự bắt bớ).  Xa-

cha-ri 2:8b; Thi-thiên 9:4  

 Đấng binh vực môn đồ theo Lời Kinh Thánh: (c3-5) 

Dân-số Ký 14:18  Đức Giê-hô-va vốn chậm nóng giận và đầy 

ơn; hay xá điều gian ác và tội lỗi; nhưng không kể kẻ có tội  là 

vô tội, và nhơn tội tổ phụ phạt con cháu trải ba bốn đời. 
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 Đấng xƣng các môn đồ là vô tội: (c3-5) Rô-ma 8:30  còn 

những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài 

đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã 

xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. 

II. Ý NGHĨA VỀ NGÀY SA-BÁT 

1. 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. 

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

Sa-bát: (c10)  Ma-thi-ơ 12:9  Đức Chúa Jêsus đi khỏi nơi đó, 

bèn vào nhà hội. 10 Ở đó, có một người teo một bàn tay.  Có kẻ 

hỏi Ngài rằng: Trong ngày Sa-bát, có phép chữa kẻ bịnh hay 

không? Ấy là họ có ý kiếm dịp kiện Ngài.  (Lu-ca 6:6c Tại đó, 

có một người bàn tay hữu bị teo)  

Lu-ca 13:14  (Từ chối sự hiện diện của Chúa); Ê-sai 53:3  

2. Đức Chúa Jêsus: 

 Là Con Ngƣời Là Chúa (Chủ) của ngày Sa-bát: (c8) 

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 ban yên nghỉ: Ma-thi-ơ 11:28-30  Ta sẽ cho các 

ngươi được yên nghỉ. 

III. PHẢI BIẾT ÁP DỤNG CHÍNH XÁC VỀ LUẬT 

PHÁP CỦA NGÀY SA-BÁT (c3-5) 

1. Ngƣời Pha-ri-si: Tội lỗi cần phải tránh 
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https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,39,12:2
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 Chƣa đọc (chưa hiểu) đến Chuyện Vua Đa-vít (3) (1 Sam 

21:1-6).   

 Ngài thật đáng tôn trọng hơn vua Đa vít: Ma-thi-ơ 22:45  

Vậy, nếu vua Đa-vít xưng Ngài là Chúa, thì Ngài làm con vua 

ấy là thể nào? 

 Không đọc (không hiểu) trong sách luật khi thầy tế lễ 

phạm luật trong ngày Sa-bát.  Ngài là Thầy tế lễ thƣợng 

phẩm tối cao: Hê-bơ-rơ 9:11 Nhưng Đấng Christ đã hiện đến 

làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau nầy; Ngài 

đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay 

người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời nầy. 

2. Đức Chúa Jêsus: 

 Là Đấng đáng đƣợc tôn trọng hơn đền thờ (c6)  Ma-thi-ơ 

12:6  Vả lại, ta phán cùng các ngươi, tại chỗ nầy có một đấng 

tôn trọng hơn đền thờ.  (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?) 

 Đức Chúa Jêsus xƣng môn đồ Ngài là vô tội (c7c).  Rô-ma 

8:30  Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, 

những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã  xưng là công bình, và 

những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho 

vinh hiển. 

IV. Ý NGHĨA CÂU “TA MUỐN SỰ NHƠN TỪ HƠN 

CỦA LỄ” (c7) 

1. Ngƣời Pha-ri-si: (Tội lỗi cần phải tránh) 

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

lễ” (c7a) Ô-sê 6:6. 

 Không có lòng nhơn từ (thương xót) (c7b) → Vì không có 

https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,39,12:2
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/8/21:1
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https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,39,12:7
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Chúa, không có trái của Đức Thánh Linh. 

1 Cô-rinh-tô 13:4b Tình yêu thương hay nhơn từ;  

 Trách người vô tội (c7c) Trách môn đồ của Chúa nên bị 

Chúa quở trách. 

2. Đức Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 9:13) 

 Ngài muốn nhơn từ hơn của lễ (c7a): Ma-thi-ơ 12:7  Phải 

chi các ngươi hiểu nghĩa câu nầy: Ta muốn lòng nhân từ, không 

muốn của tế lễ, thì các ngươi không trách những người vô tội; 

Nhân từ là mỹ đức (bản tánh) của Ngài (Thi-thiên 57:10) 

V. ĐẤNG BÀY TỎ VIỆC NÊN LÀM TRONG NGÀY SA-

BÁT 

1. Đức Chúa Jêsus: 

 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.  (Ngài tạo chúng ta ra để làm 

lành Ê-phê-sô 2:10)  

 Đấng yêu thƣơng những ngƣời bịnh tật, đau yếu (c11-

12).  Ma-thi-ơ 12:11  Ngài bèn phán cùng họ rằng: Ai trong 

vòng các ngươi có một con chiên, nếu đang ngày Sa-bát, bị té 

xuống hầm, thì há không kéo nó lên sao? 12 Huống chi người ta 

trọng hơn con chiên là dường nào! Vậy, trong ngày Sa-bát có 

phép làm việc lành. (1 Phi-e-rơ 2:23b; Ma-thi-ơ 8:17; Ê-sai 

53:4-5; Thi-thiên 103:3) 

 Đức Chúa Jêsus muốn chữa lành ngƣời bị teo tay (c13).  

Ma-thi-ơ 12:13  Đoạn, Ngài phán cùng người tay teo rằng: Hãy 

giơ tay ra. Người liền giơ tay, thì tay nầy cũng lành như tay kia.  

(Mác 2:17, Ma-thi-ơ 8:7) 

 Đức Chúa Jêsus không theo ý muốn sai trật của con 
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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.  

(Gương tốt cần noi theo: không làm theo ý mình mà theo ý Cha) 

 Đấng làm phép lạ (c13) Tay đã bị teo được Chúa khôi phục 

ngay tức khắc.  Thi-thiên 77:14  Chúa là Đức Chúa Trời hay làm 

phép lạ, đã tỏ cho biết quyền năng Chúa giữa các dân.  (Xuất 

15:26c vì Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi) 

2.  Ngƣời teo tay:  Đức tin có hành động (Gương tốt) 

 Không quan tâm về sự ngăn trở của người Pha-ri-si (c13) 

 Vâng theo lời Chúa và được chữa lành (c13)    

Mác 3:5  Bấy giờ, Ngài lấy mắt liếc họ, vừa giận vừa buồn vì 

lòng họ cứng cỏi, rồi phán cùng người nam rằng: Hãy giơ tay ra. 

Người giơ ra, thì tay được lành.  

Lu-ca 18:42  Đức Chúa Jêsus phán rằng: đức tin của ngươi đã 

chữa lành ngươi.  

3. Ngƣời Pha-ri-si: Tội lỗi cần phải tránh  

 Lập mƣu giết Đức Chúa Jêsus (c14)  

- Không chấp nhận sự dạy dỗ của Chúa về lẽ thật ngày 

Sa-bát: Từ chối Đấng ban sự yên nghỉ (Công-vụ 13:46 Họ từ chối 

đạo Nước Đức Chúa Trời) 

Ma-thi-ơ 12:14  Những người Pha-ri-si đi ra ngoài rồi, bàn với 

nhau, lập mưu đặng giết Ngài. 

- Cộng tác với phe Hê-rốt: Mác 3:6  Tức thì bàn luận với 

phe Hê-rốt nghịch cùng Ngài, đặng giết Ngài đi. (Math 23:16  

Khốn cho các ngươi, là kẻ mù dẫn đường) → cộng tác với sa-

tan 

- Xử Chúa theo luật Môi-se: Xuất 31:15  Trong ngày sa-

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

CẦU NGUYỆN:  Kính lạy Đức Chúa Jêsus dấu của con, xin 

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

teo vì bịnh tật của chúng con và sử dụng nó cho ý muốn của 

Ngài, và giúp con luôn vâng giữ lời Ngài.  Trong Danh Đức 

Chúa Jêsus Christ! Amen.  


