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Ngày 8: 11-01-2021 

KHÁ GIỮ TRUNG TÍN CHO ĐẾN CHẾT 
Kinh thánh: Khải-huyền 2:8-10 

Câu gốc: Khải-huyền 2:10b Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho ngươi mão triều 

thiên của sự sống. 

1. Đức Chúa Jêsus bày tỏ Ngài cho Hội thánh Si-miệc-nơ: Ngài đang ở với họ 

Khải-huyền 2:8 Hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Si-miệc-nơ rằng: Nầy là lời phán của 

Đấng trước hết và Đấng sau cùng, Đấng chết rồi mà đã sống lại:  

2. Chúa biết tình trạng khốn khổ của Hội thánh của Chúa:  Khải-huyền 2:9 Ta biết sự khốn 

khó nghèo khổ của ngươi (dầu ngươi giàu có mặc lòng), và những lời gièm pha của kẻ xưng 

mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỉ Sa-tan. → 

(BDM  9 Ta biết hoạn nạn và nghèo khó của con (nhưng con vẫn giàu có) và lời vu cáo của 

những kẻ tự xưng là Do Thái mà thực ra không phải, nhưng chúng thuộc về hội đường của 

Sa-tan.)  

3. Đức Chúa Jêsus đã cảnh báo trước khi Ngài còn tại thế:  

Các ngươi sẽ: 

• Bị dỗ dành: Ma-thi-ơ 24:4 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các 

ngươi. 5 Vì nhiều người sẽ mạo danh Ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ; và sẽ dỗ 

dành nhiều người. (Tiên tri giả, Christ giả) 

• Bị bối rối vì chiến tranh và nổi loạn: Mat 24:6 Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng 

đồn về giặc: hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng 

đâu. 7 Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều 

chỗ sẽ có đói kém và động đất. 8 Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại.  

• Bị bắt bớ vì danh Chúa: Ma-thi-ơ 24:9 Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự 

hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh Ta.  

• Bị cám dỗ để ghen ghét nhau: Ma-thi-ơ 24:10 Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước 

cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau. 11 Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành 

lắm kẻ.  

• Bị yếu đuối bởi tội ác thêm nhiều: Ma-thi-ơ 24:12 Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì 

lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. 13 Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối 

cùng, thì sẽ được cứu.  

4. Về người Giu-đa theo hội Sa-tan:  

• Sự giảng dạy của họ: Tít 1:11 Họ vì mối lợi đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy, và phá 

đổ cả nhà người ta. 14 Chớ nghe truyện huyễn của người Giu-đa, và điều răn của người ta 

trái với lẽ thật. 

• Họ bắt bớ các sứ đồ và môn đồ của Chúa Jêsus: Công-vụ 13:50 Nhưng các người Giu-

đa xui giục những đàn bà sang trọng sốt sắng và dân đàn anh trong thành; gây sự bắt bớ 

Phao-lô và Ba-na-ba, mà đuổi ra khỏi phần đất mình. → Công 14:19 Bấy giờ có mấy 

người Giu đa từ thành An-ti-ốt và thành Y-cô-ni đến dỗ dành dân chúng; chúng ném đá 

Phao-lô, tưởng người đã chết, nên kéo ra ngoài thành.  

5. Chúa khích lệ và cảnh báo cho Hội thánh: Khải-huyền 2:10a Ngươi chớ ngại điều mình sẽ 

chịu khổ. Nầy, ma quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử 

thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. → Mác 13:9 Còn các ngươi, phải giữ 

mình; họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án; các ngươi sẽ bị đánh trong các nhà hội, và vì cớ Ta, 

sẽ đứng trước mặt các quan tổng đốc và các vua, để làm chứng trước mặt họ. → Ma-thi-ơ 

5:10 Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ 
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ấy! 11 Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các 

ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. 12 Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các 

ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các 

ngươi như vậy → Công-vụ 5:41 Vậy, các sứ đồ từ tòa công luận ra, đều hớn hở về mình đã 

được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Jêsus. 

6. Lời hứa của Chúa cho người trung tín: Khải -huyền 2:10b Khá giữ trung tín cho đến chết, 

rồi Ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. → (2 Ti-mô-thê 4:8 Hiện nay mão triều 

thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta 

trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của 

Ngài.) 

• Gương trung tín của Phao-lô: 2 Ti-mô-thê 4:7 Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự 

chạy, đã giữ được đức tin. 

• Làm thế nào để Phao-lô có thể trung tín cho đến chết? 

o Phao-lô đã nhận biết Chúa là quí hơn hết: Phi-líp 3:8 Tôi cũng coi hết thảy mọi sự 

như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, 

và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, 

hầu cho được Đấng Christ. 

o Phao-lô đã nhận biết chắc Đấng mình đang tin: 2 Ti-mô-thê 1:12 ấy lại là cớ mà ta 

chịu khổ. Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có 

quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. → (Ê-phê-sô 1:17 Tôi cầu Đức 

Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự 

khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài.) 

o Phao-lô nhờ Đức Thánh Linh giúp đỡ: 2 Ti-mô-thê 1:14 Hãy nhờ Đức Thánh Linh 

ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành. → (Cô-lô-se 1:29 Ấy cũng là vì 

đó mà tôi làm việc, nhờ Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền 

trong tôi.) 

7. Cầu nguyện để Đức Chúa Thánh Linh giữ chúng ta trung tín cho đến cuối cùng và được gặp 

Ngài trong nơi vinh hiển một cách phước hạnh. 
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