
Phần 3: HÃY GÕ CỬA, SẼ ĐƯỢC MỞ CHO  
Kinh thánh: Ma-thi-ơ 7:7-8; Lu-ca 11:5-13 

Câu gốc: Hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Vì ai gõ cửa thì được mở. Ma-thi-ơ 7:7; c8c  

1. Chúa xác định lời hứa của Ngài qua câu chuyện: Gõ cửa để xin bánh cho bạn  

Lu-ca 11:5 Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Nếu một người trong các ngươi có bạn hữu, 

nửa đêm đến nói rằng: Bạn ơi, cho tôi mượn ba cái bánh, 6 vì người bạn tôi đi đường mới tới, 

tôi không có chi đãi người. 7 Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng: Đừng khuấy rối tôi, cửa 

đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh; 8 Ta nói cùng các 

ngươi, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn, 

sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng. 9 Ta lại nói cùng các ngươi: Hãy xin, sẽ ban cho; hãy 

tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho 

ai gõ. 11 Trong các ngươi có ai làm cha, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin 

cá, mà cho rắn thay vì cá chăng? 12 Hay là xin trứng, mà cho bò cạp chăng? 13 Vậy nếu các 

ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên 

trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài!  

2. Hội thánh gõ cửa, Chúa mở cửa tù: Công-vụ 12:1 Đang thuở đó, vua Hê-rốt hà hiếp một 

vài người trong Hội thánh. 2 Vua dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Giăng; 3 thấy điều đó vừa 

ý người Giu-đa, nên cũng sai bắt Phi-e-rơ nữa. 4 Bấy giờ nhằm ngày ăn bánh không men. 

Vậy, vua bắt người và hạ ngục, phó cho bốn ngũ binh canh giữ, mỗi ngũ có bốn tên lính. Vua 

toan đợi lúc xong lễ Vượt Qua, thì bắt người ra hầu trước mặt dân chúng.  

a. Họ gõ cửa Chúa bằng cách hiệp một cầu nguyện ngày và đêm: Công- 12:5 Vậy, Phi-

e-rơ bị cầm trong khám, còn Hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. 

• Vì Phi-e-rơ không có lối thoát: Công-vụ 12:6 Vả, đêm rạng ngày mà Hê-rốt định bắt 

Phi-e-rơ ra hầu, người đang mang hai xiềng, ngủ giữa hai tên lính, và trước cửa có 

quân canh giữ ngục. 

b. Chúa sai thiên sứ đến mở cửa ngục: Giải cứu Phi-e-rơ một cách siêu nhiên  

Công-vụ 12:7 Thình lình, một thiên sứ của Chúa đến, và có ánh sáng soi trong ngục tối. 

Thiên sứ đập vào sườn Phi-e-rơ, đánh thức người, mà rằng: Hãy mau chờ dậy. Xiềng bèn 

rớt ra khỏi tay người. 8 Kế đó, thiên sứ nói rằng: Hãy nịt lưng và mang dép vào đi. Phi-e-

rơ làm theo. Thiên sứ lại tiếp: Hãy mặc áo ngoài và theo ta. 9 Phi-e-rơ ra theo; chẳng biết 

điều thiên sứ làm đó là thật, song tưởng mình thấy sự hiện thấy.  

c. Những cánh cửa tù tự động mở ra trước mặt thiên sứ và Phi-e-rơ  

Công-vụ 12:10 Khi qua khỏi vọng canh thứ nhất, rồi vọng thứ nhì, thì đến nơi cửa sắt, 

là cửa thông vào thành; cửa đó tự mở ra trước mặt hai người, rồi hai người vượt ra khỏi, 

đi lên đàng cái, tức thì thiên sứ lìa Phi-e-rơ. 11 Phi-e-rơ bèn tỉnh lại và nói rằng: Bây giờ ta 

nhận biết thật Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài giải cứu ta ra khỏi tay Hê-rốt cùng 

khỏi điều dân Giu-đa đang mong đợi. 12 Người suy nghĩ lại điều đó, rồi đến nhà Ma-ri, 

mẹ của Giăng, cũng gọi là Mác, là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện.  

d. Sự cầu nguyện được Chúa nhậm lời và đang đứng trước cửa: Công- 12:13 Người gõ 

cửa nhà ngoài, một con đòi tên là Rô-đơ đến nghe, 14 nhận biết tiếng Phi-e-rơ nên mừng 

rỡ lắm, đến nỗi chẳng mở cửa, nhưng trở chạy vào báo tin rằng Phi-e-rơ đang đứng trước 

cửa. 15 Người ta nói rằng: Mầy sảng. Song nàng quyết là quả thật. Họ bèn nói: Ấy là thiên 

sứ của người. 16 Nhưng Phi-e-rơ cứ gõ cửa hoài. Khi mở cửa, thấy Phi-e-rơ, hết thảy đều 

kinh hãi. 17 Nhưng người lấy tay ra dấu biểu chúng làm thinh, rồi thuật lại cho biết Chúa 

đã dùng cách nào cứu mình khỏi ngục; đoạn, người lại dặn rằng: Hãy cho Gia-cơ và anh 

em biết điều nầy. Rồi đó, người bước ra sang nơi khác.  
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3. Gõ để Chúa mở cửa giảng Tin lành: Cô-lô-se 4:3 Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin 

Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của 

Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích,  

a. Chúa mở cửa cho công việc giảng Tin Lành: 1 Cô-rinh-tô 16:8 Nhưng tôi sẽ ở lại 

thành Ê-phê-sô cho đến lễ Ngũ Tuần, 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,)  

b. Chúa mở cửa đức tin: Công-vụ 14:27 Hai người đến nơi, nhóm họp Hội thánh rồi, bèn 

thật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã cậy mình làm, và Ngài mở cửa đức tin cho người 

ngoại là thể nào.  

c. Chúa mở lòng: Công-vụ 16:14 Có một người trong bọn đó nghe chúng ta, tên là Ly-đi, 

quê ở thành Thi-a-ti-rơ, làm nghề buôn hàng sắc tía, vẫn kính sợ Đức Chúa Trời. 

Chúa mở lòng cho người, đặng chăm chỉ nghe lời Phao-lô nói. 

d. Chúa mở mắt: Công-vụ 26:18 đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, 

từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự 

tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ. 

4. Phao-lô và Si-la đã gõ cửa Chúa khi đang gặp hoạn nạn: Công-vụ 16:9-12 

a. Phao-lô và Si-la đến giảng Tin lành: tại xứ Ma-xi-đoan theo sự dẫn dắt của Chúa; Họ 

đã đuổi quỉ bói khoa, làm thiệt hại cho chủ nó (C16-21) 

b. Họ bị đánh đập, bị tù và cùm xiềng: Công 16:22 Đoàn dân cũng nổi lên nghịch cùng 

hai người, và khi các thượng quan khiến xé áo hai người ra rồi, bèn truyền đánh 

đòn. 23 Sau khi người ta đánh nhiều đòn rồi, thì bỏ vào ngục, dặn người đề lao phải canh 

giờ cho nghiêm nhặt. 24 Được lịnh đó, đề lao bỏ hai người vào ngục tối và tra chân vào 

cùm.  

c. Phao-lô và Si-la gõ cửa Chúa bằng sự cầu nguyện và hát ngợi khen: Công 16:25 Lối 

nữa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời; và những tù 

phạm đều nghe. (Thi 149) 

d. Chúa đến mở các cửa tù: Mở mọi xiềng xích tù nhân bằng quyền năng siêu nhiên 

Công 16:26 Thình lình, có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rúng động; cùng một 

lúc, các cửa mở ra, xiềng tù phạm thảy đều tháo cả.  

e. Người đề lao muốn tự sát vì thấy các cửa tù mở toang: Công 16:27 Người đề lao giựt 

mình thức dậy, thấy các cửa ngục đều mở, tưởng tù đã trốn hết, bèn rút gươm, toan giết 

mình. 

f. Chúa cho Phao-lô can thiệp kịp thời: Công 16:28 Nhưng Phao-lô kêu người lớn tiếng 

rằng: Chớ làm hại mình; chúng ta đều còn cả đây. 

g. Chúa mở cửa lòng của người đề lao để nghe tin lành: Công 16:29 Người đề lao bèn 

kêu lấy đèn, chạy lại, run sợ lắm, gieo mình nơi chân Phao-lô và Si-la. 30 Đoạn, đưa hai 

người ra ngoài, mà hỏi rằng: Các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? 31 Hai người 

trả lời rằng: Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. 32 Hai 

người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người, và cho những kẻ ở nhà người nữa.  

• Cả nhà vui mừng tin Chúa và được báp tem: Công 16:33  Trong ban đêm, chính 

giờ đó, người đề lao đem hai người ra rửa các thương tích cho; rồi tức thì người và 

mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp-tem. 34 Đoạn, người đề lao mời hai người 

lên nhà mình, đặt bàn, và người với cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa 

Trời 

5. Cầu nguyện: ứng dụng bởi đức tin: gõ để Chúa mở mọi cánh cửa cho chúng ta. 
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