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NGÀY 3: 06-01-2021 

HÃY ĐẾN VỚI CHÚA ĐỂ ĐƯỢC SỐNG  
Kinh thánh: Ê-sai 55:1-5 

Câu gốc: Ê-sai 55:3 Hãy nghiêng tai, và đến cùng Ta; hãy nghe Ta, thì linh hồn các ngươi được 

sống.  

1. Đức Chúa Trời kêu gọi những linh hồn đang khô hạn: Ê-sai 55:1 Hỡi những kẻ nào khát, 

hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến, mua mà ăn! Hãy đến, mua 

rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. 

• Đức Chúa Jêsus kêu gọi: 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. 

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

đã chép vậy. 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. → (Chúa khóc: Lu-ca 19:41 Khi Đức Chúa Jêsus gần đến thành, thấy thì khóc về 

thành. Ma-thi-ơ 23:37b bao nhiêu lần Ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc 

con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng!) 

• Đức Thánh Linh kêu gọi: Khải-huyền 22:17 Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! 

Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy 

nước sự sống cách nhưng không.  

2. Nhận biết và từ bỏ những điều vô ích cho linh hồn: Ê-sai 55:2 Sao các ngươi trả tiền để 

mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? 

Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon, và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo.  

 A-mốt 8:12 Bấy giờ chúng nó sẽ đi dông dài từ biển nầy đến biển khác, từ phương bắc đến 

phương đông; chạy đi đây đi đó đặng tìm lời Đức Giê-hô-va mà không tìm được. 13 Trong 

ngày đó, những gái đồng trinh đẹp đẽ và những trai trẻ sẽ mòn mỏi vì khát.  

• Chúa sẽ khiến có một cơn đói kém tâm linh: A-mốt 8:11 Chúa Giê-hô-va phán: Nầy, 

những ngày sẽ đến, là khi Ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, 

cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va. (Ma-thi-ơ 4:4) 

3. Làm thế nào để linh hồn nhận được sự sống: Ê-sai 55:3 Hãy nghiêng tai, và đến cùng Ta; 

hãy nghe Ta, thì linh hồn các ngươi được sống. → (Giăng 4:13 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: 

Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; 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 6:51 Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng; 

và bánh mà Ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt Ta. →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. 

4. Lời hứa cho những linh hồn đến với Chúa:  

• Được Chúa lập giao ước đời đời: Ê-sai 55:3 Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời 

đời, tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng Đa-vít. → (Khải-huyền 22:16 Ta là Jêsus, đã 

sai thiên sứ Ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các Hội thánh. Ta 

là chồi và hậu tự của Đa-vít, là sao mai sáng chói; → Hê-bơ-rơ 9:15 Nhân đó, Ngài là 

Đấng trung bảo của giao ước mới, để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm dưới giao 

ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình.) 

❖ Giao ước mới về Thánh Linh: 2 Cô-rinh-tô 3:6 và ấy là Ngài đã ban tài năng cho 

chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về 
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Thánh Linh; vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống. 

• Được Chúa lập lên làm người chứng kiến (nhân chứng) cho các nước: Ê-sai 

55:4 Nầy, Ta đã lập người lên làm chứng kiến cho các nước, làm quan trưởng và quan 

tướng cho muôn dân. → (Khải-huyền 1:5 lại từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng làm 

chứng thành tín, sanh đầu nhất từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian!) 

❖ Chúa lập chúng ta: Giăng 15:16 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. 

❖ Chúa sai chúng ta đi:  Ma-thi-ơ 28:18 Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn 

đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. 19 Vậy, hãy 

đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà 

làm phép báp tem cho họ, (Đọc câu 20)  

• Được Chúa làm cho vinh hiển: Ê-sai 55:5 Nầy, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chưa 

hề biết, và nước chưa hề biết ngươi sẽ chạy đến cùng ngươi, vì cớ Giê-hô-va Đức Chúa 

Trời ngươi, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, là Đấng đã làm vinh hiển ngươi (Công vụ 

đoạn 2) 

Rô-ma 8:29 Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như 

hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em;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. (Giăng 16:14) 

5. Cầu nguyện để Đức Chúa Thánh Linh khai phóng nguồn nước sống của Ngài trong lòng 

chúng ta và văng ra cho đến sự sống đời đời. 
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