
BÀI 7 

ĐẤNG CHỮA LÀNH VÀ KẺ CHỐNG ĐỐI 
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 12:15-32 

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 Đức Thánh Linh là Thần lẽ thật 

đến và dẫn con vào mọi lẽ thật của Ngài.  Và xin Chúa giúp con 

làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức (năng lực) cho con.  

Con cảm ơn Chúa Jêsus, Amen! 

2. Đọc kỹ phần Kinh Thánh: Đọc nhiều lần 

3. Suy gẫm: 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.  

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

- Về việc Đức Chúa Jêsus đuổi quỉ và chữa lành kẻ bị quỉ câm 

và điếc ám. 

- Sự người Pha-ri-si tấn công Ngài và cách Ngài đối phó với 

họ. 

- Những điều cần phải lưu ý: Gìn giữ môi miệng mình khi 

thấy sự vận hành của Đức Thánh Linh, chưa biết chớ vội mở 

miệng đoán xét vì sẽ không được tha thứ cho đến đời đời! 

a. Bài học này dạy gì về? 

 Đức Chúa Jêsus 

 Đấng biết mọi điều đang xảy ra (c15a) 

 Đấng chữa lành cho mọi kẻ theo Ngài (c15b) 

 Đấng ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai đã tiên báo (c17) 

 Đấng Đức Chúa Trời đã chọn (c18a) 

 Là Đấng được Cha yêu dấu (c18b) 

 Đấng làm đẹp lòng Cha mọi đàng (c18c) 

 Đấng Đức Thánh Linh ngự trên Ngài (c18d) 
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 Đấng rao giảng công bình cho dân ngoại (c18e) 

 Đấng không cãi lẫy, kêu la (c19a) 

 Đấng thương xót nâng đỡ những cuộc đời đang tuyệt vọng 

(c20a) 

 Đấng khiến sự công bình được thắng (c20b) 

 Đấng dân ngoại trông đợi (c21) 

 Đấng chữa lành và giải cứu khỏi quỉ mù và câm (c22) 

 Đấng biết ý tưởng người ta (c25) 

 Đấng biết nguyên tắc hoạt động của sa-tan (c25, 26) 

 Đấng cậy Đức Thánh Linh mà trừ quỉ (c28a) 

 Đấng đem thiên đàng đến cho con người (c28b) 

 Đấng trói kẻ mạnh sức (c29) 

 Đấng chỉ cho chúng ta cách giải cứu người khác khỏi tay kẻ 

mạnh sức (c29) 

 Đấng tha tội khi bị xúc phạm (c31a) 

 Đấng cảnh báo về tội xúc phạm đến Đức Thánh Linh sẽ 

không được tha thứ (c32) 

 Về Đức Thánh Linh: 

 Đấng ban quyền năng để trừ quỉ (c28a) 

 Đấng không được xúc phạm (c31, c32) vì Ngài là Đấng giúp 

chúng ta ăn năn tội lỗi  

b. Phân đoạn Kinh Thánh này dạy dỗ gì về đời sống? 

 Lời hứa:  

 Mà nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỉ, thì 

nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi (c28) → Ngài đem 

quyền năng hoạt động của thiên đàng đến cho con người. 

 Mệnh lệnh: Không được xúc phạm Đức Thánh Linh 

 Lời cảnh báo: 

 Không hiệp với Chúa là thù nghịch Chúa (c30a) → Không 

đứng nổi 

 Ai không thâu hiệp với Chúa thì tan ra (c30b) → Không tồn 

tại được 
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 Không được coi quyền phép của Đức Thánh Linh là của ma-

quỉ (c24) 

 Nếu Chúa nhờ quỉ Bê-ên-xê-bun trừ quỉ thì loài người không 

biết nhờ ai để trừ quỉ (c26a) 

 Bị con cháu mình xử đoán vì từ chối quyền năng giải cứu 

của Chúa (c26b) 

 Gương tốt: 

 Đức Chúa Jêsus 

- Tránh khỏi  kẻ muốn giết Ngài (c15a) 

- Không muốn cho ai biết về công việc của Ngài khi chưa 

đúng thời điểm (c16) 

- Chẳng cãi lẫy, kêu la (c19) 

- Thương xót nâng đỡ những kẻ tuyệt vọng: sắp gãy, sắp 

tàn (c20) 

 Đức tin của những người đem người bại đến: Đem người 

bại đến với Đức Chúa Jêsus (c22a) 

 Đức tin của người bại: Vui lòng để người ta mang mình đi 

đến với Đức Chúa Jêsus. 

 Đoàn dân: Kinh ngạc về quyền phép và nhận ra Ngài là con 

cháu vua Đa-vít (c23) 

 Tội lỗi cần phải tránh: 

 Người Pha-ri-si: Phạm những tội rất nghiêm trọng 

 Tìm cách bắt bớ Chúa (c15a)  Tưởng hầu việc Đức Chúa 

Trời! 

 Từ chối chức vụ của Đức Chúa Jêsus (c24) 

 Xúc phạm đến Đức Thánh Linh (24) Quyền năng của Chúa 

mà nói của chúa quỉ 

 Phát ngôn bừa bãi: Không biết sự hoạt động và tồn tại của 

ma-quỉ là hiệp một (c25) 

 Không hiệp một với Chúa, chống nghịch Chúa (c30) → Bị 

tan ra 

 Xúc phạm Đức Chúa Jêsus (c31) 

 Xúc phạm Đức Chúa Thánh Linh (c32) → Đánh mất sự cứu 
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rỗi của mình 

5. Áp dụng: 

Cầu nguyện theo sự dạy dỗ:  Cảm tạ ngợi khen Đức Chúa Trời 

Cha kính yêu của con! Con cầu xin Ngài cho con nhận biết về 

sự vận hành của Đức Thánh Linh, để con không bị lừa dối: của 

Chúa mà tưởng là của quỉ, vội vàng xét đoán để bị phạm tội với 

Đức Thánh Linh của Ngài và không được tha thứ! Xin Ngài 

cũng giúp con nhận ra những việc của ma-quỉ làm để không đổ 

lỗi cho Chúa rồi bị sống trong cầm buộc của sa-tan.  Xin tha thứ 

và giải cứu chúng con!  Trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ! 

Amen. 

Viết ra những điều cần thiết cho bạn và chia sẻ cho người 

khác. 

 


