
SỰ KIÊNG ĂN MÀ CHÚA LỰA CHỌN 
I. CHÚA BÀY TỎ SỰ KIÊNG ĂN THEO CÁCH CON NGƯỜI CHỌN 

 Cảnh báo:  Ê-sai 58:1 Hãy kêu to lên, đừng dứt; hãy cất tiếng lên như cái loa; rao bảo  

tội lỗi dân ta cho nó, và rao bảo sự gian ác nhà Gia-cốp cho nhà ấy! (Ê-sai 64:7 Chẳng có ai 

kêu cầu danh Ngài, hay là gắng sức đặng cầm lấy Ngài; vì Ngài đã ẩn mặt khỏi chúng tôi, để 

chúng tôi bị tiêu mất bởi tội ác mình.) 

 Cảnh báo: Ê-sai 58:2 Ngày ngày họ tìm kiếm Ta và muốn biết đường lối ta; như dân đã theo 

sự công bình và chưa từng bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời mình! Họ cầu hỏi Ta sự đoán xét 

công bình; và vui lòng gần gũi Đức Chúa Trời, (Ê-sai 1:15 Vậy nên, khi các ngươi giơ tay, thì Ta 

che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườn rà, Ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi 

đầy những máu. 16 Hãy rửa đi, hãy làm cho sạch! Hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt Ta. 

Đừng làm dữ nữa.) 

 Cảnh báo: Ê-sai 58:3 mà rằng: Sao chúng tôi kiêng ăn mà Chúa chẳng đoái xem? sao chúng  

tôi chịu dằn lòng mà Chúa chẳng biết đến? Nầy, trong ngày các ngươi kiêng ăn, cũng cứ tìm sự 

đẹp ý mình, và làm khổ cho kẻ làm thuê. (Gia-cơ 5:4 Kìa, tiền công con gặt gặt ruộng anh em, 

mà anh em đã ăn gian, nó kêu oan, và tiếng kêu của con gặt  đã thấu đến tai Chúa các cơ binh.) 

 Cảnh báo: Ê-sai 58:4 Thật, các ngươi kiêng ăn để tìm sự cãi cọ tranh cạnh, đến nỗi nắm  

tay đánh nhau cộc cằn; các ngươi kiêng ăn trong ngày như vậy, thì tiếng các ngươi chẳng được 

nghe thấu nơi cao. 5 Đó há phải là sự kiêng ăn mà Ta chọn lựa, há phải là ngày người ta dằn lòng 

mình đâu? Cúi đầu như cây sậy, nằm trên bao gai và trên tro, đó há phải điều ngươi gọi là kiêng 

ăn, là ngày đẹp lòng Đức Giê-hô-va sao? (Giê-rê-mi 3:12 Hãy đi, xây về phía bắc, rao lên những 

lời nầy: Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Y-sơ-ra-ên bội nghịch; hãy trở về! Ta sẽ không lấy nét mặt 

giận nhìn ngươi đâu, vì Ta hay thương xót; Ta chẳng ngậm giận đời đời, Đức Giê-hô-va phán 

vậy. 13 Chỉ ngươi phải nhận lỗi mình: ngươi đã phạm tội nghịch cùng Giê-hô-va Đức Chúa 

Trời ngươi; ngươi đã chạy khắp mọi ngả nơi các thần khác ở dưới mỗi cây xanh, mà không vâng 

theo tiếng Ta, Đức Giê-hô-va phán vậy.) 

II. CHÚA BÀY TỎ SỰ KIÊNG ĂN MÀ CHÚA LỰA CHỌN 

 Mạng lịnh: Ê-sai 58:6 Sự kiêng ăn mà Ta chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung 

ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách, hay sao? 

 Mác 9:29  Ngài đáp rằng: Nếu không cầu nguyện (kiêng ăn), thì chẳng ai đuổi thứ quỉ ấy ra  

được. 

 Lu-ca 4:18 Thần của Chúa ngự trên ta: Vì Ngài đã xức dầu cho Ta đặng truyền Tin Lành cho  

kẻ nghèo; 19 Ngài đã sai Ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp 

được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa. 20 Đoạn, Ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc, 

rồi ngồi xuống; mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. 21 Ngài bèn phán rằng: Hôm 

nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó. (Ê-sai 61:1)  

 Công-vụ 10:38  thể nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng 

Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết 

thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. (1 Giăng 3:8) 

 Lu-ca 10:1 Kế đó, Chúa chọn bảy mươi môn đồ khác, sai từng đôi đi trước Ngài, đến các 

 thành các chỗ mà chính Ngài sẽ đi.17 Bảy mươi  môn đồ trở về cách vui vẻ, thưa rằng: Lạy 

Chúa, vì danh Chúa, các quỉ cũng phục chúng; Lu-ca 10:19 Nầy, Ta đã ban quyền cho các ngươi 

giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được. 

(Mác 16:17 Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà 

nói; 18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ 

đau sẽ lành. 19 Đức Chúa Jêsus phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa 
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Trời. 20 Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và 

lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo.) 

 Mạng lịnh: Ê-sai 58:7 Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã  

bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ trinh những kẻ cốt 

nhục mình, hay sao?  (Ma-thi-ơ 25:34 Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi 

các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các 

ngươi từ khi dựng nên trời đất. 35 Vì Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi đã cho 

Ta uống; Ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước Ta; 36 Ta trần truồng, các ngươi mặc cho Ta; Ta 

đau, các ngươi thăm Ta; Ta bị tù, các ngươi viếng Ta. 37 Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng: 

Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói, mà cho ăn; hoặc khát, mà cho uống? 38 Lại khi 

nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà mặc cho? 39 Hay là 

khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù, mà đi thăm viếng Chúa? 40 Vua sẽ trả lời rằng: 

Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người 

rất hèn mọn nầy của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy. (Kẻ bị tủa sả: C41- 45)  

III. KẾT CUỘC 

 Lời hứa: Ê-sai 58:8 Bấy giờ sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự sáng ban mai, ngươi sẽ được  

chữa lành lập tức; 

 Mạng lịnh: sự công bình ngươi đi trước mặt ngươi,  

 Lời hứa: sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. 

 Lời hứa: Ê-sai 58:9 Bấy giờ ngươi cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng; ngươi kêu, Ngài sẽ phán 

rằng: Có ta đây! (Giê-rê-mi 29: 11 Đức Giê-hô-va phán: Vì Ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các 

ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối 

cùng của mình. 12 Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu Ta, sẽ đi và cầu nguyện Ta, và Ta sẽ nhậm 

lời. 13 Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng. 14 Đức Giê-hô-va 

phán: Ta sẽ cho các ngươi tìm được Ta, và sẽ đem những phu tù các ngươi trở về. Đức Giê-hô-va 

phán: Ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước và mọi nơi mà Ta đã đuổi các ngươi đến, và sẽ đem 

các ngươi về trong đất mà Ta đã khiến các ngươi bị đày đi khỏi đó.) 

 Mạng lịnh: Ê-sai 58:9c Nếu người cất-bỏ cái ách khỏi giữa ngươi, không chỉ tay và không 

nói bậy; 10 nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói, và làm no kẻ khốn khổ,  

 Lời hứa: Ê-sai 58:10b  thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm ngươi sẽ như 

ban trưa. (Ê-sai 1:17 Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình; hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm 

công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người góa bụa.)  

 Lời hứa: Ê-sai 58:11 Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi; làm cho ngươi no lòng giữa nơi  

khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối 

chẳng hề khô vậy.  

 Lời hứa: Ê-sai 58:12 Những kẻ ra từ ngươi sẽ dựng lại nơi đổ nát ngày xưa; ngươi sẽ lập lại  

các nền của nhiều đời trước. Người ta sẽ xưng ngươi là Kẻ tu bổ sự hư hoại, và là Kẻ sửa đường 

lại cho người ở.  

 Mạng lịnh: Ê-sai 58:13 Nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý  

mình trong ngày thánh của Ta; nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi ngày thánh 

của Đức Giê-hô-va là đáng kính; nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, 

không theo ý riêng mình, và không nói lời riêng mình,  

 Lời hứa: Ê-sai 58:14 bấy giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích, Ta sẽ làm cho ngươi  

cỡi lên các nơi cao trên đất, và lấy sản nghiệp của Gia-cốp, tổ phụ ngươi, mà nuôi ngươi; vì 

miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. 

https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/40/16:20
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/22/58
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/22/58:7
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/39/25
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/39/25:34
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/39/25:35
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/39/25:36
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/39/25:37
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/39/25:38
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/39/25:39
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/39/25:40
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/39/25:41
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/39/25:45
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/22/58
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/22/58:8
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/22/58
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/22/58:9
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/23/29
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/23/29:11
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/23/29:12
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/23/29:13
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/23/29:14
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/22/58
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/22/58:9
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/22/58:10
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/22/58
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/22/1
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/22/1:17
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/22/58
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/22/58:11
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/22/58
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/22/58:12
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/22/58
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/22/58:13
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/22/58
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/22/58:14

