
TẤN TỚI TRONG SỰ PHỤC HỒI CỦA CHÚA 
(Phần 2) 

Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 47:5-12 

Câu ghi nhớ:  Ê-sai 61:7 Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ; chúng nó sẽ vui vẻ về 

phận mình để thay sự nhuốc nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình, và 

được sự vui mừng đời đời. 

Mục đích: 2 Phi-e-rơ 3:18 Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa 

chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-

men. 

I. TIẾN BƯỚC VỚI ĐỨC THÁNH LINH 

Ê-xê-chi-ên 47:5 Người lại đo một ngàn nữa; bấy giờ là một con sông, ta không lội qua được; vì 

nước đã lên, phải đạp bơi; ấy là một con sông mà người ta không có thể lội qua.  

1. Một con sông:   

• Đến/ tin/ nhận Chúa Jêsus:Giăng 7:37 Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, 

Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng Ta mà uống. 

8 Kẻ nào tin Ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh 

đã chép vậy.  

• Nhận lấy Đức Thánh Linh: Giăng 7:39 Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà 

người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Đức 

Chúa Jêsus chưa được vinh hiển.  Giăng 4:14 nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề 

khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống 

đời đời. (Giăng 3:8 Sanh bởi Thánh Linh) 

 Sông bình an/vinh hiển: Ê-sai 66:12 Vì Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, Ta 

sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như một con sông, và sự vinh hiển của các dân 

như nước vỡ bờ; các ngươi sẽ được bú, được bồng trên hông, và mơn trớn trên 

đầu gối.(Được yên nghỉ/Chúa chăm lo cho mọi sự)  

 Được làm cho dòng nước sạch/chảy như dầu: Ê-xê-chi-ên 32:14 Bấy giờ ta lại 

làm cho các dòng nước của chúng nó được trong sạch, và làm cho các sông chúng 

nó chảy như dầu, Chúa Giê-hô-va phán vậy. 

 Dòng sông sự sống tuôn tràn bởi Chúa Jêsus: Công-vụ các Sứ-đồ 10:38 thể nào Đức 

Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, 

rồi Ngài 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. 

• Không thể lội qua được:  Giăng 3:8 Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; 

nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh 

Linh thì cũng như vậy. (Xa-cha-ri 4: 6 Người đáp lại rằng: Đây là lời của Đức Giê-hô-va 

phán cho Xô-rô-ba-bên rằng: Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi 

năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy; (Cô-lô-se 1:29 Ấy cũng 

là vì đó mà tôi làm việc, nhờ Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền 

trong tôi.) 

 Dòng sông đã tràn ra bởi Thánh Linh: Công 2:1- 41  (Đến tận cùng trái đất) 

2. Chúa hỏi Ông có thấy không? Ê-xê-chi-ên 47:6 Bấy giờ người bảo ta rằng: Hỡi con người, 

có thấy không? Rồi người đem ta trở lại nơi bờ sông.   

• Có khi không thấy việc Chúa đang làm:  Giê- 5:21b là dân có mắt mà không thấy 

 Xin Chúa chữa lành: Khải-huyền 3:18c Ta khuyên ngươi hãy lại mua thuốc xức 

mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. 
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 Soi sắng con mắt lòng: Ê-phê 1:18  lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu 

cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thề nào, sự giàu có của cơ 

nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, Ê-phê-sô 3:18 để anh em khi 

đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu 

thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào)  

•   Trở lại bờ sông: Khải 2:4 Nhưng điều ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến 

ban đầu.  

II. KẾT CUỘC 

1. Phát triên: Ê-xê-chi-ên 47:7 Khi đến đó rồi, nầy, bên nầy và bên kia bờ sông có cây rất 

nhiều. 

2.  Tươi mới/chữa lành: Ê-xê-chi-ên 47:8 Người bảo ta rằng: Những nước nầy chảy thẳng đến 

phương đông, xuống nơi đồng bằng, và chảy về biển; và khi đã chảy về biển, nước biển sẽ 

trở nên ngọt (tươi mới). 

3. Sống động: Ê-xê-chi-ên 47:9 Khắp nơi nào sông ấy chảy đến, thì mọi vật hay sống, tức là 

vật động trong nước, đều sẽ được sống; và ở đó sẽ có loài cá rất nhiều. Nước ấy đã đến đó thì 

nước biển trở nên ngọt, và khắp nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật sẽ sống ở đó.  

4. Dư dật: Ê-xê-chi-ên 47:10 Những kẻ đánh cá sẽ đứng trên bờ sông ấy; từ Ên-Ghê-đi cho 

đến Ên-Ê-la-im sẽ làm một nơi để giăng lưới; những cá trong đó cỏ đủ thứ và rất nhiều, cũng 

như ở trong biển lớn. 

5. Cảnh báo: Những sự ngăn trở tiến bước với Chúa Ê-xê- 47:11 Nhưng những chằm những 

bưng của biển ấy sẽ không trở nên ngọt, mà bỏ làm đất muối.  

• Họ không muốn: Giăng5:40 Các ngươi không muốn đến cùng Ta để được sự sống! (Thi 

81:11 Nhưng dân sự ta không khứng nghe tiếng ta, Y-sơ-ra-ên không muốn vâng theo 

ta.). 

• Từ chối:  Công-vụ 13:46 Phao-lô và Ba-na-ba bèn nói cùng họ cách dạn dĩ rằng: Ấy cần 

phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi; nhưng vì các ngươi đã từ chối, 

và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên đây nầy, chúng ta mới xây 

qua người ngoại. (Thầy thông giáo, người pha-ri-si, Người Giu-đa, …) 

• Chẳng tin: Mác 6:4 Song Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Đấng tiên tri chỉ bị quê 

hương mình, bà con mình và trong nhà mình khinh dể mà thôi. 5 Ở đó, Ngài không làm 

phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm; 6 và Ngài lấy làm lạ vì 

chúng chẳng tin (Giăng 6:60 Có nhiều môn đồ nghe Ngài, thì nói rằng: Lời nầy thật khó; 

ai nghe được? 61 Nhưng Đức Chúa Jêsus tự mình biết môn đồ lằm bằm về việc đó, bèn 

phán rằng: Điều đó xui các ngươi vấp phạm sao?... 66 Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài 

trở lui, không đi với Ngài nữa.) 

6. Sự phát triển lâu dài: Ê-xê-chi-ên 47:12 Gần bên sông ấy, trên bờ nầy và bờ kia, sẽ sanh đủ 

thứ cây có trái ăn được, lá nó không hề héo rụng, và trái nó không hề dứt. Mỗi tháng nó sẽ 

sanh ra trái mới, vì những nước tưới nó chảy ra từ nơi thánh. Trái nó dùng để ăn, lá nó dùng 

để làm thuốc.  

• Gần bên bờ sống: Giê-rê-mi 17:7 Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, 

và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. 8 Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm 

rễ theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm 

hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt.  

 Trồng trong nhà Chúa: Thi-thiên 92:13 Những kẻ được trồng trong nhà Đức 

Giê-hô-va sẽtrổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. 14 Dầu đến 

buổi già bạc, họ sẽ còn sanh bông trái, được thạnh mậu và xanh tươi,   
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• Sanh đủ thứ cây: Chúa đưa người vào trong Hội thánh và ban ơn cho họ. 

Ê-phê-sô 4:11 Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm 

thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, (Những ân tứ thiêng liêng 1Cô-rinh-tô 

12:8-10) 

 Trái ăn được: Giê-rê-mi 24:2a Một trong hai giỏ thì đựng những trái Vả rất tốt, như trái Vả 

đầu mùa; (Ga-la-ti 5:22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui 

mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ (Nhã-ca 

4:16 Hỡi gió bắc, hãy nổi dậy, hỡi gió nam, hãy thổi đến; Hãy thổi trong vườn tôi, 

hầu cho các mùi thơm nó bay ra! Nguyện lương nhân tôi vào trong vườn người, Và 

ăn các trái ngon ngọt của người!) 2 Cô-rinh-tô 2:14 Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài 

làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải 

mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn! 
 Trái không ăn được: Giê-rê-mi 24:2b còn giỏ kia thì đựng trái xấu lắm, đến nỗi không có 

thể ăn được. (Ê-sai 5:4 Có điều chi nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng? 

Cớ sao khi ta mong sanh trái nho, thì nó lại sanh trái nho hoang vậy?)  

 Trái của xác thịt:  Ga-la-ti 5:19-20 

• Lá nó cũng không hề héo rụng: Thi-thiên 1:2 Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức 

Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. 3 Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng 

nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ 

thạnh vượng.  

• Trái mới: Cô-lô-se 1:10 hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng 

Ngài mọi đường,nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. 

• Trái không hề dứt: Giê-rê-mi 17:8 Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo 

dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn 

hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt. 

• Nước tưới nó chảy ra từ nơi thánh: Liên kết với thiên đàng: Giăng 15:5 Ta là gốc nho, 

các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các 

ngươi chẳng làm chi được.  8 Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: ấy là các ngươi 

được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. 16 Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, 

bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi 

thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài 

ban cho các ngươi; (Khải-huyền 22:1 Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông  nước sự sống, trong 

như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. 2 Ở giữa phố thành và trên hai 

bờ sông  có cây sự sống trổ mười hai mùa, mỗi tháng một lần ra trái; và những lá cây đó 

dùng để chữa lành cho các dân.) 

Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh 
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