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Ngày 12: 15-01-2021 

HÃY GIỮ LẤY ĐIỀU MÌNH CÓ 
Kinh thánh: Khải-huyền 3:7-13  

Câu gốc: 2 Ti-mô-thê 1:14 Hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó 

thác tốt lành. 

Mục đích:  Ma-thi-ơ 13:12 Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ được dư dật; nhưng kẻ nào 

không có, thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. 

 

Khải-huyền 3:7a Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Phi-la-đen-phi rằng: 

 Nầy là lời phán của Đấng thánh, chân thật, 

1. Phi-la-đen-phi:  nghĩa là "Lòng yêu mến anh em" 

2. Đức Chúa Jêsus bày tỏ Ngài cho Hội thánh Phi-la-đen-phi: 

• Ngài là Đấng thánh:  Ê-xê-chi-ên 39:7 Ta sẽ tỏ danh thánh Ta ra giữa dân Y-sơ-ra-ên 

Ta, và Ta không để cho nói phạm đến danh thánh Ta nữa. Các dân tộc sẽ biết rằng Ta là 

Đức Giê-hô-va, là Đấng Thánh trong Y-sơ-ra-ên.  

❖ Ma-quỉ nhận biết Ngài là Đấng thánh:  Mác 1:24 kêu lên rằng: Hỡi Jêsus, người 

Na-xa-rét, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi 

biết Ngài là ai: là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. 

• Ngài là Đấng chân thật: Khải-huyền 22:6  Bấy giờ thiên sứ nói với tôi rằng: Những lời 

nầy là trung tín và chân thật, Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri, đã sai 

thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kíp phải xảy ra. 

• Ngài là Đấng nắm trong tay mọi sự: Khải-huyền 3:7b là Đấng có chìa khóa của Đa-

vít, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được: →  (Ê-sai 22:22 Ta sẽ đem 

chìa khóa nhà Đa-vít để trên vai nó; hễ nó mở, không ai đóng được; nó đóng, không ai 

mở được. →  Ma-thi-ơ 28:18b Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. 

→ Khải- 22:16b Ta là Jêsus, Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, → Khải 1:18 là Đấng Sống, 

Ta đã chết, kìa nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.) 

3. Đức Chúa Jêsus khen Hội thánh Phi-la-đen-phi: Khải-huyền 3:8 Ta biết công việc ngươi; 

nầy, Ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được; vì ngươi có ít năng lực, mà 

đã giữ đạo Ta, và chẳng chối danh Ta. → (1 Cô-rinh-tô 16:9 vì tại đó có một cái cửa lớn mở 

toang ra cho công việc tôi, lại có nhiều kẻ đối địch. → 2 Cô-rinh-tô 2:12 Lại khi tôi đã đến 

thành Trô-ách đặng giảng Tin Lành của Đấng Christ, dầu Chúa đã mở cửa cho tôi ở đó, → 

(Cửa chưa mở: Công-vụ 16:6 Đoạn, trải qua xứ Phi-ri-gi và đất Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh 

đã cấm truyền đạo trong cõi A-si.) 

4. Được Chúa ban quyền năng đắc thắng hội sa-tan: Khải- 3:9 Nầy, Ta ban cho ngươi mấy 

kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỉ Sa-tan, chúng nó xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực 

không phải, nhưng chúng nó nói dối; nầy, Ta sẽ khiến chúng nó đến sấp mình xuống dưới 

chân ngươi, và sẽ cho chúng nó biết rằng Ta đã yêu ngươi. → (Ê-sai 60:14 Các con trai của 

những kẻ ức hiếp ngươi sẽ cúi đầu đến cùng ngươi; mọi kẻ vốn khinh dể ngươi sẽ quì lạy nơi 

bàn chân ngươi. Ngươi sẽ được xưng là Thành của Đức Giê-hô-va, là Si-ôn của Đấng Thánh 

Y-sơ-ra-ên. → Lu-ca 10:19 Nầy, Ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và 

mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được. 20 Dầu vậy, chớ mừng 

vì các quỉ phục các ngươi; nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng.)  

5. Lời hứa và cảnh báo của Chúa cho Hội thánh Phi-la-đen-phi: 

• Gương tốt của Phi-la-đen-phi: Họ giữ lời Chúa  Khải-huyền 3:10a Vì ngươi đã giữ lời 

nhịn nhục (kiên nhẫn của) Ta, → (Giăng 17:14 Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian 

https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/65/3
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/65/3:7
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/65/3:13
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/54/1:14
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/39/13:12
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/65/3
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/65/3:7
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/25/39:7
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/40/1:24
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/65/22:6
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/65/3
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/65/3:7
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/22/22:22
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/39/28:18
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/65/22:16
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/65/1
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/65/1:18
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/65/3
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/65/3:8
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/45/16
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/45/16:9
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/46/2
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/46/2:12
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/43/16:6
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/65/3
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/65/3:9
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/22/60
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/22/60:14
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/41/10
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/10:19
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/41/10:20
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/65/3
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/65/3:10
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/42/17
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/17:14


21 NGÀY KIÊNG ĂN CẦU NGUYỆN  

2 
 

ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian 

vậy. 15 Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều 

ác.) 

• Chúa hứa sẽ giữ họ khỏi giờ thử thách: Khải-huyền 3:10b Ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi 

giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian, đặng thử những người ở trên đất. → 

(Khải-huyền 6:17 Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi?) 

• Ta đến mau kíp:  Khải-huyền 3:11a Ta đến mau kíp → (2 Phi-e-rơ 3:9 Chúa không 

chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn 

nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi 

người đều ăn năn.) 

• Hãy giữ lấy điều ngươi có: Khải 3:11b hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất 

lấy mão triều thiên của ngươi. → (2 Ti-mô-thê 2:5 Cũng một lẽ đó, người đấu sức trong 

diễn trường chỉ đấu nhau theo lệ luật thì mới được mão triều thiên.) 

• Phần thưởng của Chúa cho kẻ nào thắng:  Khải-huyền 3:12 Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho 

làm trụ trong đền Đức Chúa Trời Ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa; Ta lại sẽ lấy 

danh Đức Chúa Trời Ta, danh của thành Đức Chúa Trời Ta, là Giê-ru-sa-lem mới từ trên 

trời, bởi Đức Chúa Trời Ta mà xuống, cùng danh mới Ta, mà viết trên người. → (Khải-

huyền 21:1 Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi 

mất, và biển cũng không còn nữa. 2 Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ 

trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang 

sức cho chồng mình.) 

• Ai có tai hãy nghe: Khải-huyền 3:13 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng 

các Hội thánh!  → (Ma-thi-ơ 13:15  Vì lòng dân nầy đã cứng cỏi; Đã làm cho nặng tai và 

nhắm mắt mình lại, e khi mắt mình thấy được, tai mình nghe được, lòng mình hiểu được, 

họ tự hối cải lại, và Ta chữa họ được lành chăng. 16 Nhưng phước cho mắt các ngươi, vì 

thấy được; phước cho tai các ngươi, vì nghe được!)  

6. Cầu nguyện và nhờ Đức Thánh Linh để bước đi mỗi ngày một cách trung tín với Lời Chúa. 
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