
THƯ CHÚA GỞI CHO HỘI THÁNH CÓ TIẾNG SỐNG MÀ CHẾT 

Kinh thánh: Khải huyền 3:1-5 

Câu gốc: 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.  

Mục đích: Truyền đạo 9:8 Khá hằng mặc áo trắng, chớ thiếu dầu thơm trên đầu 

ngươi.  Khải huyền 1:3 Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri nầy, và 

giữ theo điều đã viết ra đây. Vì thì giờ đã gần rồi. 

1. Địa chỉ thư Chúa gởi đến: Khải huyền 3:1a Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ 

của Hội thánh Sạt-đe rằng:  

2. Đấng gởi thư: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy 

ngôi sao: Khải huyền 3:1b 

• Bảy vì thần: Khải-1:4 Giăng gởi cho bảy Hội thánh ở xứ A-si: nguyền xin ân 

điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi Đấng Hiện Có, Đã Có Và Còn Đến, 

cùng từ nơi bảy vị thần ở trước ngôi Ngài, = Đức Thánh Linh 

• Bảy ngôi sao: Khải huyền 1:20 tức là sự mầu nhiệm của bảy ngôi sao mà 

ngươi thấy trong tay hữu Ta, và của bảy chân đèn vàng. Bảy ngôi sao là các 

thiên sứ của bảy Hội thánh, còn bảy chân đèn là bảy Hội thánh vậy. 

3. Chúa quở trách Hội thánh: Chúa không muốn họ bị chết,  

• Ta biết công việc ngươi: Thi-thiên 139:2 Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng 

dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. 

• Hình thức sống nhưng chết: Khải 3:1b ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là 

chết.  (Khải huyền 3:2 Hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại, là sự hầu 

chết;  Ma-thi-ơ 12:20  Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn 

đèn gần tàn, cho đến chừng nào người khiến sự công bình được thắng.)  

 Lu-ca 21:34-36, 34 Vậy, hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, 

sự say sưa và sự lo lắng đời nầy làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng, và e 

ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa; 35 vì ngày đó sẽ đến cho 

mọi người ở khắp trên mặt đất cũng vậy. 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.) 

• Vì Ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời 

Ta (Khải huyền 3:2c)  Trong Đa-ni-ên 5:22-28, 22 Hỡi vua Bên-xát-sa con 

của người, vua cũng vậy, dầu vua đã biết hết các việc ấy, mà lòng vua cũng 

không chịu nhún nhường chút nào; 23 nhưng vua đã lên mình nghịch cũng 

Chúa trên trời, mà khiến đem đến trước vua những khí mạnh của nhà Ngài, và 

dùng mà uống rượu, cùng với các quan đại thần, các hoàng hậu và cung phi 

vua. Vua cũng đã tôn vinh thần bằng bạc, bằng vàng, bằng đồng, bằng sắt, 

bằng gỗ và bằng đá, là những thần không thấy không nghe không biết gì; và 

vua không thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng cầm trong tay Ngài hơi thở và 
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hết thảy các đường lối của vua. 24 Vậy nên từ nơi Ngài đã sai phần bàn tay nầy 

đến, và chữ đó đã vạch ra.  26 Ðây là ý nghĩa những chữ ấy: ‘Mê-nê’ nghĩa là 

‘bị đếm.’ Ðức Chúa Trời đã đếm các ngày của triều đại hoàng thượng và quyết 

định nó phải chấm dứt. 27 ‘Tê-kên’ nghĩa là ‘cân.’ Hoàng thượng được đem 

đặt trên một cái cân để cân và phía bên hoàng thượng bị thiếu. 28 ‘Pạc-sin’ 

nghĩa là ‘bị chia ra.’ Vương quốc của hoàng thượng sẽ bị chia ra và được ban 

cho người Mê-đi và người Ba-tư.” 

• Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào. (Khải huyền 3:3a)  

Khải-huyền 2:5a Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm 

lại những công việc ban đầu của mình;  2 Ti-mô-thê1:6b hãy nhen lại   

ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. 

• Thì giữ lấy: Khải huyền 3:3b  Phục-truyền- 4:9 Chỉ hãy giữ lấy ngươi, lo 

canh cẩn thận linh hồn mình, e ngươi quên những điều mà mắt mình đã thấy, 

hầu cho chẳng một ngày nào của đời ngươi những điều đó lìa khỏi lòng ngươi: 

phải dạy cho các con và cháu ngươi. 

• Và ăn năn đi: Khải 3:3c  Rô-ma 13:12 Đêm đã khuya, ngày gần đến; vậy 

chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. 

Châm-ngôn 1:23 Nhân vì Ta trách các ngươi, các ngươi khá trở lại; Kìa, Ta 

sẽ đổ Thần linh Ta trên các ngươi; Ta sẽ làm cho các ngươi biết những lời của 

Ta.  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. 

4. Chúa cảnh báo Hội thánh: Khải 3:3d Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, Ta sẽ đến như 

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

Ma-thi-ơ 24:37-44, 37Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể 

ấy. 38 Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả như thường 

cho đến ngày Nô-ê vào tàu, 39 và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước 

lụt tới mà đùa đem đi hết thảy, khi Con người đến cũng như vậy. 40 Lúc ấy, sẽ có 

hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người 

bị để lại; 41 và có hai người nữ đang xay cối, một người được đem đi, còn một 

người bị để lại. 42 Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình 

sẽ đến. 43 Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến, thì tỉnh 

thức, không để cho đào ngạch nhà mình. 44 Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho 

sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. 

5. Lời hứa của Chúa cho Hội thánh: 

a. Cho kẻ chưa làm ô-uế áo xống mình: Khải huyền 3:4 Nhưng, ở Sạt-đe, 

ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo xống mình:  

(1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:8 Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè giữ, 

mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi 
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làm mão trụ.  2 Cô-rinh tô 5:4 Bởi chưng chúng ta ở trong nhà tạm nầy, than 

thở dưới gánh nặng, vì chúng ta không cầu cho bị lột trần, song cầu cho được 

mặc lại, để sự gì hay chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi;) 

 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.  

b. Những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng Ta, vì họ xứng đáng như vậy. Kẻ 

nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy. Khải huyền 3:5a 

 Khải huyền 7:9-10;c13-17 (Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người, 

không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà 

ra; chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm 

nhành chà là, 10 cất tiếng lớn kêu rằng: Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, 

là Đấng ngự trên ngôi, và thuộc về Chiên Con.13 Bấy giờ một trưởng lão cất 

tiếng nói với tôi rằng: những kẻ mặt áo dài trắng đó là ai, và bởi đâu mà 

đến? 14 Tôi thưa rằng: Lạy chúa, chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi 

rằng: Đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong 

huyết Chiên Con.) 

c. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống: 3:5b  xem Xuất 32:31-32. 

Xuất 32:33 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Kẻ nào phạm tội cùng Ta, 

Ta sẽ xóa nó khỏi sách Ta.)  Khải 20:12-13, 12 Tôi thấy những kẻ chết, cả 

lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách 

khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, 

cứ như lời đã biên trong những sách ấy. 13 Biển đem trả những người chết 

mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi 

người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. 14 Đoạn, Sự Chết và 

Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. 15 Kẻ nào không 

được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. 

d. Và sẽ nhận danh người trước mặt Cha Ta, cùng trước mặt các thiên sứ 

Ngài. Khải 3:5c  (Họ sống như không có Chúa hiện diện) 

Lu-ca 12:8-9, 8Ta nói cùng các ngươi, ai sẽ xưng Ta trước mặt thiên hạ, thì 

Con người cũng sẽ xưng họ trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời. 9 Nhưng 

ai chối Ta trước mặt thiên hạ, thì họ sẽ bị chối trước mặt thiên sứ của Đức 

Chúa Trời. 

Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Chúa và ứng dụng vào đời sống và chia sẻ cho 

người khác. 
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