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NGÀY 6: 09-01-2021 

ĐƯỢC PHƯỚC KHI TRỞ VỂ CÙNG CHÚA 
Kinh thánh: Giô-ên 2:18-32 

Câu gốc:  Ê-sai 55:7 Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; 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. 

1. Đức Giê-hô-va động lòng: Giô-ên 2:18 Đức Giê-hô-va đã vì đất mình động lòng ghen; Ngài 

đã động lòng thương xót dân mình. (Gia-cơ 4:5b Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến 

ở trong lòng chúng ta, ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương.) 

• Đức Giê-hô-va ban phước: Giô-ên 2:19 Đức Giê-hô-va đã trả lời, và đã phán cùng dân 

mình rằng: Nầy, Ta sẽ ban cho các ngươi lúa mì, rượu mới, và dầu, các ngươi sẽ no nê về 

các thứ đó. Ta sẽ chẳng làm các ngươi nên cớ sỉ nhục giữa các dân nữa. 

• Đức Giê-hô-va đuổi kẻ thù: Giô-ên 2:20 Ta sẽ khiến đạo binh đến từ phương bắc lánh 

xa các ngươi, và đuổi nó vào đất khô khan và hoang vu, quân tiên phong nó vào biển 

đông. Quân hậu tập nó và biển tây. Mùi hôi nó bay lên, mùi tanh nó dậy lên, vì nó đã làm 

những việc lớn.  

2. Đất sẽ được phước: Giô-ên 2:21 Hỡi đất, chớ sợ chi; hãy nức lòng vui vẻ và mừng rỡ; vì 

Đức Giê-hô-va đã làm những việc lớn.  

• Loài vật và cây cối cũng được phước: Giô-ên 2:22 Hỡi các loài thú đồng, đừng sợ; vì 

những đám cỏ nơi đồng vắng nứt đọt, cây ra trái, cây vả và cây nho đều ra sức nó. 

3. Con cái Ngài được phước: Giô-ên 2:23 Hỡi con cái Si-ôn, các ngươi hãy nức lòng vui vẻ và 

mừng rỡ trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi! Vì Ngài ban mưa phải thời cho các 

ngươi về mùa đầu, và xuống mưa dồi dào về mùa đầu và mùa cuối cho các ngươi nơi tháng 

đầu tiên.  

• Được thịnh vượng: Giô-ên 2:24 Những sân sẽ đầy lúa mì, những thùng tràn rượu mới 

và dầu.  

• Được đền bù những sự thất thoát: Giô-ên 2:25 Ta sẽ đền bù cho các ngươi về mấy 

năm đã bị cắn phá bởi cào cào, sâu lột vỏ, sâu keo, và châu chấu, là đạo binh lớn mà ta đã 

sai đến giữa các ngươi.  

• Thân thể được phước: Giô-ên 2:26a Các ngươi sẽ đủ ăn và được no nê.  

4. Dân sự sẽ ngợi khen và nhận biết Đức Chúa Trời: Giô-ên 2:26b Các ngươi sẽ ngợi khen 

danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, là Đấng đã xử với các ngươi cách lạ lùng. Rồi dân Ta 

sẽ không hề bị xấu hổ nữa.  

• Sẽ nhận biết Chúa đang ở giữa mình: Giô-ên 2:27 Các ngươi sẽ biết rằng Ta ở giữa Y-

sơ-ra-ên, biết rằng Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, và chẳng có ai khác; dân 

Ta sẽ không hề bị xấu hổ nữa. (Em-ma-nu-ên) 

5. Được Đức Thánh Linh đầy dẫy trên mọi lứa tuổi: Giô-ên 2:28 Sau đó, Ta sẽ đổ Thần ta 

trên cả loài xác thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri; những người già cả các 

ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. 29 Trong những 

ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái, Ta cũng đổ Thần Ta lên. (Công vụ đoạn 2) 

• Được Chúa bày tỏ những điều lạ lùng: Giô-ên 2:30 Ta sẽ tỏ những sự lạ ra trong các 

từng trời và trên đất: tức là máu lửa, và những trụ khói. 31 Mặt trời sẽ đổi ra tối tăm, mặt 

trăng ra máu, trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Đức Giê-hô-va chưa đến.  

• Được cứu nhờ cầu khẩn danh Chúa: Giô-ên 2:32a Bấy giờ ai cầu khẩn danh Đức Giê-

hô-va thì sẽ được cứu;  
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• Được Chúa kêu gọi: Giô-ên 2:32b vì theo lời Đức Giê-hô-va, thì ở trên núi Si-ôn và 

trong Giê-ru-sa-lem, sẽ có những người trốn khỏi, và trong những người còn sống sót, sẽ 

có kẻ mà Đức Giê-hô-va kêu gọi. 

6. Cầu nguyện để Đức Thánh Linh giúp chúng ta tin và ứng dụng vào đời sống hằng ngày. 
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