
THƯ CHÚA GỞI CHO HỘI THÁNH ÍT NĂNG LỰC NHƯNG ĐỨNG VỮNG 

Kinh thánh: Khải huyền 3:7-13 

Câu gốc: Khải huyền 3:10 Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục Ta, Ta cũng sẽ giữ ngươi 

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

đất. (Bản Dịch 2011: Bởi vì ngươi giữ lời Ta mà kiên trì chịu đựng) 

1. Địa điểm Chúa gởi thư đến: Khải huyền 3:7a Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ 

của Hội thánh Phi-la-đen-phi (nghĩa: tình yêu thương anh em) 

2. Đấng gởi thư cho Hội thánh: Khải huyền 3:7b Nầy là lời phán của Đấng thánh, 

chân thật, là Đấng có chìa khóa của Đa-vít, mở thì không ai đóng được, đóng thì 

không ai mở được: 

• Nầy là lời phán của Đấng thánh: Khải 6:10 Chúng đều kêu lên lớn tiếng 

rằng: Lạy Chúa là Đấng thánh;  1 Phi-e-rơ 1:15 Nhưng, như Đấng gọi anh 

em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, 16 bởi có 

chép rằng: Hãy nên thánh, vì Ta là thánh. 17 Nếu anh em xưng Đấng không tây 

vị anh em, xét đoán từng người theo việc họ làm, bằng Cha, thì hãy lấy lòng 

kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời nầy, 

• Đấng chân thật: Khải-huyền 3:14b Nầy là lời phán của Đấng A-men, Đấng 

làm chứng thành tín chân thật;  1 Giăng 5:20 Nhưng chúng ta biết Con Đức 

Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta đặng chúng ta biết 

Đấng chân thật, và chúng ta ở trong Đấng chân thật, là ở trong Đức Chúa Jêsus 

Christ, Con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống 

đời đời;  1 Giăng 4:6 Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời: ai nhìn biết Đức 

Chúa Trời thì nghe chúng ta; còn ai chẳng hề thuộc về Đức Chúa Trời, thì 

chẳng nghe chúng ta. Ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân thật và thần 

sai lầm (linh chân thật và linh giả dối). 

• Là Đấng có chìa khóa của Đa-vít, mở thì không ai đóng được, đóng thì 

không ai mở được:  Khải huyền 22:16 Ta là Jêsus, đã sai thiên sứ Ta đến 

làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các Hội thánh. Ta là chồi 

và hậu tự của Đa-vít, là sao mai sáng chói.  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. Lời khen của Chúa cho Hội thánh: 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. 

• Ta biết công việc ngươi:  Châm-ngôn 15:3 Con mắt Đức Giê-hô-va ở khắp 

mọi nơi, Xem xét kẻ gian ác và người lương thiện. 

• Nầy, Ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng 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,  Ma-thi-ơ 16:19 Ta sẽ giao chìa 

khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng 
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sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở 

trên trời.  Lu-ca 11:52 Khốn cho các ngươi, là thầy dạy luật, vì các ngươi 

đã đoạt lấy chìa khóa của sự biết, chính mình không vào, mà người khác muốn 

vào, lại ngăn cấm không cho!) 

o Lý do Chúa mở cửa cho Hội thánh: Vì ngươi có ít năng lực: mà đã giữ 

đạo Ta, và chẳng chối danh Ta. (8c)  (Phi-líp 2:15 hầu cho anh em ở 

giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, 

không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy 

đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian;  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 

4. Lời hứa cho Hội Thánh: 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. 

• Ta sẽ khiến chúng nó (mấy kẻ của hội Sa-tan) đến sấp mình xuống dưới 

chân ngươi:  Ê-sai 49:23 Các vua sẽ làm cha nuôi ngươi, các hoàng hậu sẽ 

làm mụ vú ngươi; họ sẽ cúi mặt sát đất ở trước mặt ngươi; liếm bụi dưới chân 

ngươi; ngươi sẽ biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va, và những kẻ trông cậy Ta sẽ 

chẳng hổ thẹn. 

o Vì Chúa đang làm việc với Hội thánh: Lu-ca 10:17-20, 17 Bảy mươi môn 

đồ trở về cách vui vẻ, thưa rằng: Lạy Chúa, vì danh Chúa, các quỉ cũng 

phục chúng tôi. 18 Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ta đã thấy quỉ Sa-tan từ 

trời sa xuống như chớp. 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.  Mác 16:20 

Phi-líp 2:10 hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, 

dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, 

 Người bị quỉ quân đội ám khi thấy Đức Chúa Jêsus: Mác 5:6b 

5. Bí quyết giúp Hội thánh được đứng vững: Khải huyền 3:10 Vì ngươi đã giữ 

lời nhịn nhục Ta, Ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong 

khắp thế gian, đặng thử những người ở trên đất. 

• Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục (nhẫn nại) Ta: Gia-cơ 1:25 Nhưng kẻ nào 

xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, 

chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó 

sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. 

• Ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách (cám dỗ), là giờ sẽ đến trong khắp 
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thế gian, đặng thử những người ở trên đất.  

Châm ngôn 3:1-6 & 21-26, 1 Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta, lòng con 

khá giữ các mạng lịnh ta; 2 Vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng 

sống, và sự bình an. 3 Sự nhân từ và sự chân thật, chớ để lìa bỏ con; Hãy đeo 

nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con; 4 Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và 

loài người Con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật. 5 Hãy hết lòng tin cậy 

Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; 6 Phàm trong các 

việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. 
21 Hỡi con, khá gìn giữ sự khôn ngoan thật và sự dẽ dặt, chớ để nó lìa xa mắt 

con; 22 Thì nó sẽ là sự sống của linh hồn con, và như đồ trang sức cho cổ 

con. 23 Con sẽ bước đi vững vàng trong đường con, và chân con không vấp 

ngã. 24 Khi con nằm, chẳng có điều sợ hãi; Phải, con sẽ nằm được ngủ ngon 

giấc. 25 Chớ sợ sự kinh khiếp xảy đến thình lình, cũng đừng kinh hãi lúc sự 

tàn hại giáng trên kẻ ác; 26 Vì Đức Giê-hô-va là nơi nương cậy của con, Ngài 

sẽ gìn giữ chân con khỏi mắc bẫy.) 

6. Lời cảnh báo của Chúa cho Hội thánh: Khải huyền 3:11 Ta đến mau kíp; hãy 

giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi.  

2 Phi-e-rơ 3:17 Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho 

cẩn thận, e anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự 

vững vàng của mình chăng.  1 Ti-mô-thê 4:16 Hãy giữ chính mình con và sự 

dạy dỗ của con; phải bền đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe 

con sẽ được cứu.  Ma-thi-ơ 24:24 Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, 

làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những 

người được chọn.  1 Cô-rinh-tô 10:12 Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy 

giữ kẻo ngã. 

7. Lời hứa của Chúa cho Hội thánh: Cho kẻ nào thắng 

a. Được ở trong đền của Chúa đời đời: Khải 3:12a Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho 

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

o Vua Đa-vít khao khát được ở trong đền Chúa:Thi-thiên 27:4 Tôi đã xin 

Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời 

được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, Để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-

va, và cầu hỏi trong đền của Ngài.  (Thi-thiên 84:4 Phước cho người nào 

ở trong nhà Chúa! Họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt.10 Vì một ngày trong 

hành lang Chúa đáng hơn một ngàn ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ 

cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi, Hơn là ở trong trại kẻ dữ.) 

b. Được Chúa viết danh Chúa trên người đó: Khải huyền 3:12b 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.  Ê-sai 62:2 
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8. Chúa kêu gọi Hội thánh: Khải huyền 3:13 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh 

Linh phán cùng các Hội thánh!  Giăng 10:27 Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta quen 

nó, và nó theo Ta.  Giăng 10:5 Nhưng chiên chẳng theo người lạ; trái lại nó 

chạy trốn, vì chẳng quen tiếng người lạ. 

9. Cầu nguyện đáp ứng theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh và làm theo ý Chúa. 

https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/65/3:13
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/42/10:27
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/42/10:5

