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NGÀY 11: 14-01-2021 

CÓ TIẾNG SỐNG NHƯNG MÀ CHẾT 
Kinh thánh  Khải-huyền 3:1-6 

Câu gốc: 1 Sa-mu-ên 16:7b Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem 

bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. 

1. Thư Chúa gởi cho Hội thánh Sạt-đe:  Một thành phố giàu sang, danh vọng. 

Khải-huyền 3:1a Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Sạt-đe rằng: Nầy là lời 

phán của Đấng có bảy vị thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao:  

• Bảy vị thần: Khải 5:6b Chiên Con có bảy sừng và bảy mắt, là bảy vị thần của Đức Chúa 

Trời sai xuống khắp thế gian. → (Xa-cha-ri 4:10b Bảy con mắt Đức Giê-hô-va trải đi qua 

lại khắp đất.) 

• Bảy ngôi sao: Khải-huyền 1:20c Bảy ngôi sao là các thiên sứ của bảy Hội thánh, 

2. Chúa biết và cảnh báo về tình trạng của Hội thánh: Khải-huyền 3:1b Ta biết công việc 

ngươi; ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết. (Hội thánh có hình thức bên ngoài nhưng 

bên trong đã bị suy đồi) 

• Chúa kêu gọi Hội thánh Sạt-đe: Hãy tỉnh thức, (Khải-huyền 3:2a) 

o Cầu nguyện để khỏi sa vào chước cám dỗ: Mác 14:38 Hãy tỉnh thức và cầu 

nguyện, để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt 

thì yếu đuối. 

o Để tránh khỏi tai nạn: Lu-ca 21:36 Vậy, hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện, để các 

ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra, và đứng trước mặt Con người.  

o Hãy vâng lời những người tỉnh thức linh hồn mình: Hê-bơ-rơ 13:17 Hãy vâng lời 

kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn 

anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm 

xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. 

• Chúa kêu gọi làm cho vững sự còn lại, là sự hầu chết  Khải-huyền 3:2b 

o Hãy thức, hãy vùng dậy: Ê-phê-sô 5:14 Cho nên có chép rằng: Ngươi đang ngủ, hãy 

thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. 

o Hãy ra khỏi, hãy phân rẽ: 2 Cô-rinh-tô 6:17 Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra 

khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì Ta 

sẽ tiếp nhận các ngươi. → (Tít 2:11 Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, 

đã được bày tỏ ra rồi.12 Ân (điển) ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình 

dục thế gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhân đức.) 

 Hãy cứu vớt người khác, và gìn giữ đời sống mình:  Giu-đe 1:23 hãy cứu 

vớt những kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa; còn đối với kẻ khác, hãy có lòng thương 

lẫn với sợ, ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế.  

• Chúa thấy công việc của họ không trọn vẹn:  Khải-huyền 3:2b vì Ta không thấy công 

việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. → (Không có một phẩm chất tốt 

nào được đề cập cho Hội thánh Sạt-đe! Nếu có, thì họ làm cũng không tới đâu cả!) 

o Hãy nhớ lại: Khải-huyền 3:3a Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào, 

thì giữ lấy, → (Cô-lô-se 2:6 Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy 

bước đi trong Ngài thể ấy; → Giu-đe 1:20  và nhân Đức Thánh Linh 21 hãy giữ mình 

trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jêsus 

Christ chúng ta cho được sự sống đời đời.) 

o Hãy ăn năn đi: (Khải-huyền 3:3c) Hãy làm liền vì tình trạng khẩn cấp của linh hồn 

→ (Giô-ên 2:13 Hãy xé lòng các ngươi, và đừng xé áo các ngươi. Khá trở lại cùng 
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Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận 

và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ. → (Công-vụ 3:19 → Hê-bơ-rơ 9:14 huống chi huyết 

của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích 

cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu 

việc Đức Chúa Trời hằng sống, là dường nào.) 

• Hậu quả nếu không ăn năn tỉnh thức: Khải-huyền 3:3 Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, Ta 

sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào Ta đến bắt ngươi thình lình.  

Khải- 18:4 Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng: Hỡi dân Ta; hãy ra khỏi Ba-

by-lôn, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng;  

Lu-ca 12:20 Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh 

hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? 

3. Lời hứa cho những người Hội thánh Sạt-đe giữ mình khỏi sự ô uế: 

• Được Chúa ban cho áo trắng mà đi cùng Chúa: Khải-huyền 3:4 Nhưng, ở Sạt-đe, 

ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo xống mình: những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi 

cùng Ta, vì họ xứng đáng như vậy. → (Giăng 17:24 Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì 

những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của 

Con, là vinh hiển Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế.)  

• Phần thưởng cho kẻ nào thắng: Khải-huyền 3:5 Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng 

như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt 

Cha Ta, cùng trước mặt các thiên sứ Ngài. → (Ma-thi-ơ 10:32; Lu-ca 12:8) 

• Ai có tai hãy nghe: Khải-huyền 3:6 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng 

các Hội thánh! → (2 Ti-mô-thê 4:3 Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo 

lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung 

quanh mình, 4 bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn) 

4. Cầu nguyện:  Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ Con Đức Chúa Trời hằng sống, xin Ngài 

hành động trong con bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, mở mắt con, hầu cho con từ tối 

tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho con bởi 

đức tin nơi Chúa mà được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ. Ha-lê-lu-gia. Amen. 
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