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N G A Y THIT B A Y H A Y N G A Y THIT N H U T ? 
Bú*c Chúa Jèsus phán: «NgàY Sa-bát đu*o*c thiè't-lâp v ì eó* nho*n-loai. 

chó* nho*n-Ioai châng đu*o*c tao-thành vì có* ngày Sa-bá t» (Mác 2 : 27) 
M(JC-SV W . A . PRUETT 

TVĩGAY nay nhiêu môn-do thãt cùa 
-*-' Đãng Ghrist boi-rõi khôn xiêt vì 
có kê di rao-truyên ìăngphâi gifr ngày 
Sa-bàt, blrig không át là mác tôi trái-
pham luât-pháp Búc Chúa Trò i và bi 
doán-phat dò-i dòi . Tác-giâ bài năy 
có ỳ minh-chi'rng râng Búc Chúa Trò i 
khòng buôc các tín - dô Bâng Chrisl 
t rongthò*i-đai ân-dien n8y phâi giũ-
ngày thi'r báy. 

Nguyèn-thũy chfr «sa-bát» có nghĩa 
là «lhôi làin viêc.» Theo nhir các 
ngnyên-to ciìa loãi ngu'ò'l, tliì inòi tuan-
lê ho cân nghi mõt ngãy dê bò lai sú-c-
lirc ciia liáh-hôn và thàn-thê. Chính 
Báng Tao-hóa toàn-tri và tír-ái dã treo 
guong yên-ngliĩ sau khi làm xong còng-
cuôc tao-thãnh thièn-diatrongsáu ngày. 

Song Kinh-thánh không chép rang 
ban dău Ngài truyen-bâo loài ngirài 
phâi giũ' ngày áy. Quá thàt, tiài qua 
2.500 năm, kè tù- khi du-ng nên loài 
ngiròi dên dòi òng Môi-se, chăng có 
niôt lãn nào Kinh-thánh nói dên ngày 
Sa-bát. Nô-ê, là nguòi ((du-o-c cn triróc 
măt Bú-c Giê-hò-va» (Sáng 6: 8) , và 
Ap-ra-hani, là «ban Búc Chúa T r ò i » 
(Gia 2 : 24), chác chăng biê'tchút chi ve 
ngày Sa-bát, nhirng ai dám bão răng 
hai ông ây không diroc ciru? Vày, 
chúng ta nên bình-tàm nghièn-cú'u cho 
biet Lòi Đú-c Chúa Trò-i day-dô the nào 
vè ván-dê nãy. 

Ỳ - n g h ì a cùa ngày Sa-bát.—Cuu-
uóc bày-tô hai ỳ-nghĩa cùa ngày Sa-
bát: môt là ngày Y c n * " n 9 n ' - n a ' ' a 

dâu-hiêu giũa Búc Chúa Trài và dân 

Y-so-ra-ên. Đúng vè phirong-dièn 
quôc-tê mà nói, thi chângai bũôc plii'ii 
giũ ngày Sa-bát, vì ©irc Chúa Trò'i 
khòng răn-day to-tòng chúng la lãni 
nhir vày. Châng nhũ-ng cluing la nhàn 
tháy trăi qua 2.500 năm dău (tír còng-
cuòc sáng-tao dên thòi-dai M ò i - s e ) , 
Kinh-lhánh không dii-dông dên sir gifr 
ngày Sá-bát, song hièn nay chíri phãn 
niirò-i dàn-cir trên măt dia-cau cũng 
khòng hiêt ngày Sá-bál là gì. Nê'u su 
gifr ngày Sa-bát là càn-yèu cho đugc 
ci'ru-rôi, thì Đúc Chúa T i ò i há.'lai 
không tuyèn-bo cho câ thê-gian biêì 
sao? Vâ. có khi ngiròi ta không thê 
dình han moi viêc trong mòt ngày 
nhi'rt-djnh. T ĩ nhir tàu chay qua bièn 
không có thè vì có ngày Sa-bát hoăc 
ngày nào khác mà dàu gifra bièn! Lai 
nfra, môi ngirò-i di tàu qua Thái-binh-
duong dèu biêt có chS hê di vè phia 
tãy thì đirffc thêm mòl ngãy, di vè 
phía đông thi mát môt ngày. Nè'u 
tàu di phía dòng m/i t(Vi dó cuoi ngày 
tlu'r sáu, thì mãl cà ngày tlu'r bây ; còri 
đi phía lày, thì sê có luõn hai ngày 
tlu'r báy. Vày, giũ ngày Sa-bát làm sao? 

Quan-niêm s a i - l a c \'ê ngà\ Sa-
bát.—Nào nhfrng thé thôi, có sao lai 
có biet bao sir tranh-dâ'u, cãi-co yà moi 
câm xáu-xa trong ngày dã đuac Đúc 
Cluia Tró*i biêt riêng làm ngày yèn-
nghĩ, bình-an, yêu-tluro-ng và thò-lay? 
Theo pluro-ng-diên hình-bóng, thìngày 
thú bây tõ cho chúng la, là tin-dô, biêt 
vè công-viêc cùa ©áng Christ dã làm 
tron trên thàp-tu-giá, và vê chúng ta 



Ihòi luãng công inà tliù' tir cúui nrình. 
Khón-nan cho ai tír-chÔi còng-vicc 
thành-tu-u cùa Con Bi'rc Chúa Trò i , 
thõi-lui vãcliuôc liíy sir rùa-sã cìia Iuàt-
pbáp (xem Ga 3: 13)! 2õ(K) năm sau 
cuòc sáng-lao, chúng ta nió'i thííy ngày 
Sa-bátduoc làp lên làm mòt «đáu-hièu» 
gifra Bi'rc Giê-hò-va và dân thè'-ha cũa 
Ngài, là dân Y-scr-ra-ên (Xuã't 3 1 : 13-
17), ch<V khóng hao gi<V nói ngãy Sa-
hát Iâ mòt «dáu-hicu» gifra Chúa Jésus 
vàdflnthiên-thiro*ngcuaNgài, là Hõi-
Ihánh. NgàySa-bátdiroelièt vâo nnr<Vi 
dicii-răn chfuig phăi vì có giá-trj v í 
đao-dúc nlnr chin dieu-răn khác, song 
chi vì là môt dáu-hièu inà thòi. Khòng 
thè não kè sir gifr ngày Sa-hát ngang 
hàng v<Vi cácdiêu-răn quan-trong nlnr: 
«Ngir<ri ch<V giê't ai, cluV trôin-cii(Vp. 
CIHV pham tòi tà-dàm, vân vân.» Các 
dieu-iăn ve phong-hóa và luàn-ly kia 
Ihuòe chungve muòn dàn nniôn ninVe, 
vi dã ghi-khiìe vào liiong-làni mà Chúa 
IKIII cho moi ngin'ri. Khòng cììn ai 
bào, lirong-tâm tir-nhièn dã day cho 
phvn-loai hiet mình có trách-nhièm giĩr 
các đièu-răn quan-trpng dó. Song nè'u 
khôngcó thììy day-hao và chír vie't trong 
sách, thì ai hiet ducrc phâi giũ ngày 
nìiy mà khòng giũ- ngày khác? 

Dăndoi vóidân Y-s(r-ra-èn, BírcClnia 
Trôí cũngkhôngcóy niuôn ho phài trò-
nén lôi-inoi cùa ngày Sa-bát. Nguyên 
Chũa dinh ngày ay chúra phu-ó-c-hanh, 
clnV không phái sir 1'iia-sâ. Song ngirò-i 
Giu-đa, vìăn-ô'theo tir-duc xác-thit, nén 
macphâicái lòi thêm vào dieu-iănciiii 
Chúa, lliành ra ho hi trói-buôc b<ri 
jcièng-xich cùa minh. Yày, khi liién 
dì'n thê'-gian, Bi'rcClnia Jêsus thã'y dãn 
Y-so-ia-èn dã dôi ngáy inà Bi'rc Clnia 
Ti'ài nhi'rt-dinh làin ngày hanh-phiró'c 
hóa ra mòt ngày phi'ii lo-lang, hôi-rôi, 
và so-hãi. Ho cã gan công-kich cliiiih 
Chúa, vì Ngài chũ-a hinh trong ngày Sa-
hát. Ngài cô-y chfra hiiih-nhori áy <le 
cho ho biê't Ngái là Chúa ngày Sa-hát, 
và dè minh-chi'rng rang loài ngirài qui 
han ngày Sa-bát. 

« S a - b á t » c h â n g d ù n g r iêng v è n g à v 
thú* bày.—(^ó lê nhieu nginVi sê là'y 
làni la vì thiìy clnr «Sa-bál» chang dímg 
riêng vê ngày tln'r hãy. Cũngcó «năm 
Sa-bát» nũa. Ci'r hây năin lai có cá 
môt năm Biic Chũa Tiò-i ciím gieo 
hohc găt (xcm Lê 25: i-9). Vày, kê 
giàng ìang phâi giir ngày Sa-hál, có 
giãng và gifr năm tln'r hiíy không? 
Khòng ! ChSc vi ho so- nc'u chang làni 
gì trong niõl năui, thi sc chè't đóil 
Ngoài ngày lln'r hiiy, có nhièu ngà^ 
khác cĩing đuo/c goi lii «ngày Sa-h;it.» 
Biic Chúa Tr<Vi tiuyên-day phi'ii bi^t 
ìiêng nhírng ngày iiy làm ngày yên-
nghi', ngãy thíinh <Ic hiìu vicc N i . 
\'à\•. t;i tliiiv ngày mÒng môt và ngãy 
mong mirò*i Iháng hiiy deu là ngàY 
Sa-bát ( L é 2 3 : 24, 25,27-32). Nham 
lê Lêu-tain vui-mìrng, ngày thi'r nhirt 
và ngàv thú* tám trong luììn-lê d;i hièl 
rièng dó CŨng là ngày Sa-bát (Lè 23 : 
3!l). Clning la há chang có the tháy 
niiíy khúc Kiiih-lhiinh Iã'y ngày thú" 
nhũrt làin ngày Sa-hátdó là nhftng lia 
sáng dir-ngòn ve Bi'rc Thánh-Linh sê 
khiê'n Hòi-thiiiih giũ ngây thir nhirt 
liini ngi'iy Sa-hiit cũa Hôi-thánh Chúa, 
ti'rc là ngày kỳ-nièin sy sông lai khâi-
hoàn cũa Bi'rc (^lnia .lèsus-Christ ? Bày 
chiing ta thiiy dàn (ìiu-da thuàxira cũn^ 
dã gifr ngày thir nhirt lám ngày Sa-
bát. Vày, c<V sao lín-dô phiii chõi-bò 
«ngày Sa-bál cùa àn-dièn» nià trò- lai 
gifi«iigàySa-l)iilcùa luáit-pbáp?» Tluil 
là vô-lỳ ! 

Chúng tn ch(V qúên rãng kè nào giĩr 
luàt-phiip cũa Mòi-se, thi phiii gifr eà 
luât-pháp j haiigchăng vày, cõng-khó 
cùa hochĩ là vô-ich. Vã, cà liiàt-phâp 
chãng nhfrng gôin có muòi điSn-răn, 
song còncó cùa-lê hi-sinh,ciiii-lè thièu, 
vã phépcat-bì, v. v. Ai còn gifr nhfrng 
phép-lè dó? Níu ai dám liun the, 
thì mâc tôi «giày-<lap Con Bi'rc Clnia 
Trô i , coi huyet cùa giao-ir<Vc, tirc là 
huyét mà inìiih nh<V ncn thánh, là ò-
uê, lai khinh-hVn Bi'rc Thánh-Liiih han 
o n » ( H ê 10: 29)1 



Đú*c Chúa Jêsus đôi vó*i ngàY Sa-
bát.—Trong bôji sách Tin-lành kbông 
có chô nào Chúa Jêsus biio phiii gifr 
ngày Sa-bát. Trái lai.'lrong hon sách 
áy ta lliá'y chính Chua hay bi bon 
hani giíí ngáy Sa-bát rình hì'íl lôi Ngài. 
Song Chúa ván yên-tâm làm tron chúc-
vu. Đírc Chúa Jèsus phán rang : «Các 
nguoi dirng liròng ta den dăng phá 
luâl-pháp hay là lòi tièn-tri ; ta dên, 
không phãi dê phá, song dê làm 
cho tron» (Ma 5: 17). Đó lá chúc-vu và 
trách-nhiêm r iêng eùa Đâ'ng Christ, 
và Ngài dã làm xong, chăng thiêu-sót 
chút nào. Nhirng có ngirò'i giâi nghĩa 
sai càu áy. Ho dircng nlnr luòng 
ràng áy là chúng ta có tiách-nhièm 
làm tron luât-pháp và lòi tiên-tri! Ta 
chăng có trách-nhièm dó, vì la khòng 
làm tron diro'c. Đííng Christ dã tbay 
ta mà làm tron luàl-pháp, ngõ hău la 
diro'c thoát án-phat cùa luàt-pháp. 

Đên khi bi đóng đinh trèn cây thàp-
tir, thì Ngài kêu lón tieng: «Xong 
rôi ! » Đeu chi xong đó? Chinh là 
vâ'n-de tòi-lôi và luàt-pháp đã giài-
quyè't xong. Clnia Jèsus dã gánh hét 
án-phat ciia luât-pháp thay chiing ta. 
«Ngài dã xóa tò khé làp nghicn cùng 
chúng ta, các điêu-khoân trái vái 
chúng ta nũa, cùng phá-hùy tò- khê 
dó mà dóng dinh trên cày thàp-tu-)) 
(Cò 2 : 14). Vày, luàt-pháp khép án 
tôi-nho'ii đó đã bi dóng dinh và xóa di 
trên cày thàp-tir cùa Chúa Jèsus. Hiên 
nay Bi'rc Clnia Jêsus đã thiêì-Iàp Iuàt-
pháp cao-xa và thiêng-Iiêng hon luàt-
pháp cùa Môi-se. Vì luàt-pháp Môi-
se dã ban cho ngirtVi xác-thjl, còn luàt-
pháp cùa Chúa Jèsusdã ban cho ngiròi 
thiêng-liêng. Luàt-pháp Mõi-se dirac 
ghi vào dá, còn luàt-pháp cùa Chúa 
Jêsus đuoc ghi vào lòng. Cho ncn 
Kinh-thánh chép rang: «Chúa dã bô 
dêu tiTióc dè làp đeu sau.» Xem nhir 
trong sách Ma- th i -c5 : 21, Chúa day 
rang: «Các nguo'i có nghe lòi phán 
cho ngirò-i xua r lng : Ngirci chc giêt 
ai... Song Ta phán cho các ngirci: Hé 

aigiàn anh emmình,. . . hê aimánganh 
em mình,... thì dáng l>i Iira dia-nguc 
hình-phat.)) Vcdiêu-răn: «Ngiro'i chc 
pham tòi tà-dàm,»thi Ngài phán rãng: 
«Song Ta phán cho các ngiro'i hiet: 
Hêai 'ngó dcn-bà mà đông tình ham-
muon, Ihì trong lòng đã pham tòi tà-
dàm cùng ngirci rõ i .» Cao-thircng 
thay, linh-nghièm thay, vinh-hien 
thay là tôn-chĩ và luàl-pháp cũa Chúa ! 
Trong mííy càu trên dó, cluing ta thâ'y 
rõ râng Chúa tir tôn-trong lòi phán 
cùa Ngài hcn dieu-răn ciia Môi-se. 

Tân-u*ó*c daY thè nào v'ê ngàY Sa-
bát?—Chúng ta phài kính-trong su 
nín-lăng cùa Đirc Thánh-Linh. Neu 
Ngài không nói dê'n mòt vãn-dê nào, 
thi ta chó' hòc-tôc xircng lènnhũng ly-
thuyêt có khi trái vci tâm-trí Ngài. 
Năy, sau sách Công-vu cãc Si'r-dõ, Kinh-
thánh Tàn-ucc chi nhãc dê'n ngáy Sa-
bát hai lăn (Cô 2 : 16; Hè 4 : 4) . Ô' hai 
Òâu nay, ngày Sa-bát khòng dircc tò ra 
Ià môt ngày các tin-dò Đâng Christ 
buôc phiii vàng-gifr, song lã mòl hình-
bóng vêsu ycn-nghĩ mà ho dircc hircng 
vì thôi làm công (h'rc riêng và vì tin-cây 
Đâng Christ. Ngoài hai lan nhac qua-
loa dê'n ngày Sa-bát dó, thì hê't IhAy 
thc-tín cùa Phao-lô, Gia-cc, Phi-e-rc, 
Giăng và Giu-đe (dã chiê'm bon phììn 
năm cùa Tán-iróc) châng hê nói v8 
ngày Sa-bát. 

Tàn-uóc châng có môl càu nào day 
rang tín-dô Đâ'ng Christ phâi gifr ngày 
thi'r biiy. Trái lai, khi căc lin-dô thuõc 
vê dãn ngoai bôi-rôi vì các tin-dò thuõc 
vê dàn Giu-đa day rììng kê tin Bà'ng 
Christ cũng phài chiu phép ciĩt-bì và 
gifr luât-pháp Môi-se, thì hòi-diing cũa 
Hòi-thánh dãu-tiên do các sú-dô chũ-
toa khòng chiu dăn ho phiii gifr các 
luàt bó-buôc áy (xem Si'r 15: 19-29). 

Năy, môinguò'icó tâm-trí vô-tirphai 
thãy rõ rang Búc Cluia Trò i không 
buôc tín-dô Đãng Christ phâi vâng-giũ 
luàt-pháp Mòi-se. Chác không có lci 
não day vê bòn-phàn tín-dô cho minh-
bach hcn Rô-ma 13 : 9, 10—«Vâ, iihù-ng 

(Coi liép Irang 214) 



THÙ* GÕ" MÓI NGÒ" (Ttép theo Irong 210) 

dieu-răn năy : Ngiro-i ch6 phnm tõi là-
(lAin, ch(V giê't nguò-i, CIKV trôm-ciráp, 
ch<V tham-lam, và moi dièu-răn khác 
nfra, bat luàn dieu nào, đêu tóm lai 
trong môt l(Vi nĩĩy: Ngucri phăi ijcu kê 
lân-cân minli nhiv mình.» Ta diro-c 
ich-lrri díic-bictvì nhàn-hiè't rang Irong 

khúc nãy, Phao-lõ lict-kè các dieu-iăn 
khác nhau, song không ilã-ilòng ilen 
ngáy Sa-bát. Rõ-ràng thay, òng khòng 
dăt đtìSu-răn êiy ngang hàng vói nhfrng 
dieu-răn hc}-trong vê luàn-lỳ vàn thích-
di.ing phô-thông cho inoi dân-tõc trên 
the'-giái 1 (Còn tiep) 


