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NGÀY 4: 07-01-2021 

TÌM KIẾM VÀ TIN CẬY CHÚA HẾT LÒNG 
Kinh thánh: Ê-sai 55:6-13b  

Câu gốc: 2 Cô-rinh-tô 5:17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; 

những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. 

Mục đích: 1 Giăng 4:17 Nầy vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu 

cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán, ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể 

ấy trong thế gian nầy. 

1. Mệnh lệnh: Hãy tìm kiếm Chúa đang khi còn có cơ hội: Ê-sai 55:6  Hãy tìm kiếm Đức 

Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! → (2 Cô-rinh-tô 

6:2 Vì Ngài phán rằng: Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong 

ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!) 

• Vì ngày tai họa sẽ đến: Giê-rê-mi 11:11  Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, 

Ta sẽ khiến tai nạn đổ trên chúng nó, không thể tránh được; chúng nó sẽ kêu đến Ta, 

nhưng Ta chẳng thèm nghe. → (Ê-sai 59:2 Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa 

cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, 

đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.) 

• Ngày hủy diệt sẽ đến: Khải-huyền 6:16 chúng nói với núi và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống 

chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của Đấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn giận của 

Chiên Con! 17 Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? 

2. Tội lỗi cần giải quyết: Ê-sai 55:7a  Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý 

tưởng; → ( Giê-rê-mi 5:25 Sự gian ác các ngươi đã làm cho những sự ấy xa các ngươi; tội lỗi 

các ngươi ngăn trở các ngươi được phước.) 

• Trở lại cùng Chúa: Ê-sai 55:7b Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót 

cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. → (Ê-sai 44:22 Ta 

đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm, vàtội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng 

Ta, vì Ta đã chuộc ngươi.) 

3. Cảnh báo: Đừng hiểu Chúa theo cách của con người: Ê-sai 55:8 Đức Giê-hô-va phán: Ý 

tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta. 9 Vì 

các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng 

Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. → (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.) 

• Ý muốn của Chúa (Lời) phải được thực hiện một cách trọn vẹn: Ê-sai 55:10 Vả, như 

mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho 

sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ giao, có bánh cho kẻ ăn, 11 thì lời nói của Ta cũng 

vậy, đã ra từ miệng Ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều Ta muốn, 

thuận lợi công việc Ta đã sai khiến nó.  

• Con dân Chúa được hưởng sự vui vẻ, bình an: Ê-sai 55:12 Vì các ngươi sẽ đi ra vui 

vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trổi tiếng ca hát, 

mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay. 

• Đất và cây cối được phước: Ê-sai 55:13a Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây 

sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc; → (Thoát khỏi sự rủa sả) 

• Là một dấu để nhận biết Danh của Ngài: Ê-sai 55:13b  điều đó sẽ làm cho biết danh 

Đức Giê-hô-va, và là một dấu đời đời không hề tiệt diệt. Ha-lê-lu-gia. Amen!  
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