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““TTaa  ssẽẽ  ggiiaaoo  cchhììaa  kkhhóóaa  NNưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg  cchhoo  nnggưươơii;;  hhễễ  đđiiềềuu  ggìì  mmàà  nnggưươơii  bbuuộộcc  ddưướớii  đđấấtt,,  tthhìì  ccũũnngg  

ssẽẽ  pphhảảii  bbuuộộcc  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii;;  vvàà  đđiiềềuu  ggìì  mmàà  nnggưươơii  mmởở  ddưướớii  đđấấtt,,  tthhìì  ccũũnngg  ssẽẽ  đđưượợcc  mmởở  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii..”” (Ma. 

16:19; Sv. 16-20)  

 

 

 

 

 1. Tin Lành Của Đức Chúa Jêsus Christ Như Chìa Khóa Của Vương Quốc Của Ngài Đã 

Được Ủy Thác Cho Hội Thánh Của Ngài (C. 19a) 

  ““TTaa  ssẽẽ  ggiiaaoo  cchhììaa  kkhhóóaa  NNưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg  cchhoo  nnggưươơii..”” (Ma. 16:19a) 

 

  (1) “chìa  hóa”   r.       [kleis]  “công cụ để đóng, mở cửa”  “buộc tội, tha tội” 

    Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng làm chủ “chìa  hóa”, là Đấng nắm quyền 

phán xét tối hậu… 

““
2222

  CChhaa  ccũũnngg  cchhẳẳnngg  xxéétt  đđooáánn  aaii  hhếếtt,,  nnhhưưnngg  đđãã  ggiiaaoo  ttrrọọnn  qquuyyềềnn  pphháánn  xxéétt  cchhoo  

CCoonn……  
3300

  TTaa  kkhhôônngg  tthhểể  ttựự  mmììnnhh  llààmm  nnổổii  vviiệệcc  ggìì;;  TTaa  xxéétt  đđooáánn  tthheeoo  đđiiềềuu  TTaa  nngghhee,,  

vvàà  ssựự  xxéétt  đđooáánn  TTaa  llàà  ccôônngg  bbììnnhh,,  vvìì  TTaa  cchhẳẳnngg  ttììmm  ýý  mmuuốốnn  ccủủaa  TTaa,,  nnhhưưnngg  ttììmm  ýý  

mmuuốốnn  ccủủaa  ĐĐấấnngg  đđãã  ssaaii  TTaa..”” (Gi. 5:22, 30) 

““LLàà  ĐĐấấnngg  SSốốnngg,,  TTaa  đđãã  cchhếếtt,,  kkììaa  nnaayy  TTaa  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii,,  ccầầmm  cchhììaa  kkhhóóaa  ccủủaa  SSựự  

CChhếếtt  vvàà  ÂÂmm  PPhhủủ..”” (Khải. 1 18) 

““NNggưươơii  ccũũnngg  hhããyy  vviiếếtt  cchhoo  tthhiiêênn  ssứứ  ccủủaa  HHộộii  tthháánnhh  PPhhiillaađđeennpphhii  rrằằnngg::  NNầầyy  llàà  llờờii  

pphháánn  ccủủaa  ĐĐấấnngg  tthháánnhh,,  cchhâânn  tthhậậtt,,  llàà  ĐĐấấnngg  ccóó  cchhììaa  kkhhóóaa  ccủủaa  ĐĐaavvíítt,,  mmởở  tthhìì  

kkhhôônngg  aaii  đđóónngg  đđưượợcc,,  đđóónngg  tthhìì  kkhhôônngg  aaii  mmởở  đđưượợcc..”” (Khải. 3 7) 

    Theo sự định mạng của Đức Chúa Trời, tín hữu Tân Ước chúng ta được chia 

sẻ thẩm quyền với Đức Chúa Jêsus Christ… 

    ““
2277

  PPhhiieerrơơ  bbèènn  tthhưưaa  rrằằnngg::  NNầầyy,,  cchhúúnngg  ttôôii  đđãã  bbỏỏ  mmọọii  ssựự  mmàà  tthheeoo  tthhầầyy;;  vvậậyy  tthhìì  

cchhúúnngg  ttôôii  ssẽẽ  đđưượợcc  cchhii??  
2288

  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  đđáápp  rrằằnngg::  QQuuảả  tthhậậtt,,  TTaa  nnóóii  ccùùnngg  

ccáácc  nnggưươơii,,  đđếếnn  kkỳỳ  mmuuôônn  vvậậtt  đđổổii  mmớớii,,  llàà  kkhhii  CCoonn  NNggưườờii  ssẽẽ  nnggựự  ttrrêênn  nnggôôii  vviinnhh  

hhiiểểnn  ccủủaa  NNggààii,,  tthhìì  ccáácc  nnggưươơii  llàà  kkẻẻ  đđãã  tthheeoo  TTaa,,  ccũũnngg  ssẽẽ  nnggồồii  ttrrêênn  mmưườờii  hhaaii  nnggôôii,,  

mmàà  xxéétt  đđooáánn  mmưườờii  hhaaii  cchhii  pphhááii  YYssơơrraaêênn..”” (Ma. 19:27-28; Sv. 1Cô. 6:2-3) 

        Trong Định Kỳ Hội Thánh ngày nay, Đức Chúa Jêsus Christ đã “giao” Tin 

Lành cho Hội Thánh làm “chìa  hóa” cho Vương Quốc của Ngài…  

    ““TTiinn  LLàànnhh  nnầầyy  vvềề  NNưướớcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ssẽẽ  đđưượợcc  ggiiảảnngg  rraa  kkhhắắpp  đđấấtt,,  đđểể  llààmm  

cchhứứnngg  cchhoo  mmuuôônn  ddâânn..  BBấấyy  ggiiờờ  ssựự  ccuuốốii  ccùùnngg  ssẽẽ  đđếếnn..”” (Ma. 24:14; Sv. Ma. 

28:18-20) 

  (2) “Nước Thiên Đàng”   r.                    [basileia ho ouranos]  “Vương Quốc 

mà Đức Chúa Trời là Quốc Vương” 

    Đức Chúa Jêsus Christ là hiện thân của Nước Thiên Đàng trong Định Kỳ Hội 

Thánh…  
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““
11
  LLúúcc  ấấyy,,  GGiiăănngg  BBááppttíítt  đđếếnn  ggiiảảnngg  đđạạoo  ttrroonngg  đđồồnngg  vvắắnngg  xxứứ  GGiiuuđđêê,,  

22
  rrằằnngg::  CCáácc  

nnggưươơii  pphhảảii  ăănn  nnăănn,,  vvìì  NNưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg  đđãã  đđếếnn  ggầầnn!!”” (Ma. 3:1-2) 

““TTừừ  llúúcc  đđóó,,  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  kkhhởởii  ggiiảảnngg  ddạạyy  rrằằnngg::  CCáácc  nnggưươơii  hhããyy  ăănn  nnăănn,,  vvìì  

NNưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg  đđãã  đđếếnn  ggầầnn..”” (Ma. 4:17) 

       Trong Định Kỳ Hội Thánh, Nước Thiên Đàng  hông có tính chất địa lý mà có 

tính chất thuộc linh…    

        ““
2200

  NNggưườờii  PPhhaarriissii  hhỏỏii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  NNưướớcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  cchhừừnngg  nnààoo  đđếếnn,,  

tthhìì  NNggààii  đđáápp  rrằằnngg::  NNưướớcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  kkhhôônngg  đđếếnn  ccáácchh  rrõõ  rràànngg,,  
2211

  vvàà  nnggưườờii  

ttaa  ssẽẽ  kkhhôônngg  nnóóii::  ỞỞ  đđââyy,,  hhaayy  llàà::  ỞỞ  đđóó;;  vvìì  nnầầyy,,  NNưướớcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ởở  ttrroonngg  ccáácc  

nnggưươơii..”” (Lu. 17:20-21) 

 

““NNầầyy  llàà  llờờii  pphháánn  ccủủaa  ĐĐấấnngg  tthháánnhh,,  cchhâânn  tthhậậtt,,  llàà  ĐĐấấnngg  ccóó  cchhììaa  kkhhóóaa  ccủủaa  ĐĐaavvíítt,,  mmởở  tthhìì  kkhhôônngg  

aaii  đđóónngg  đđưượợcc,,  đđóónngg  tthhìì  kkhhôônngg  aaii  mmởở  đđưượợcc..”” (Khải. 3 7b) 

       

 2. Hội Thánh Của Đức Chúa Jêsus Christ Là Một Tập Thể Siêu Việt Mà Việc Quản Trị Tin 

Lành Của Ngài Là Nhiệm Vụ Trung Tâm (C. 19b) 

  ““HHễễ  đđiiềềuu  ggìì  mmàà  nnggưươơii  bbuuộộcc  ddưướớii  đđấấtt,,  tthhìì  ccũũnngg  ssẽẽ  pphhảảii  bbuuộộcc  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii,,  vvàà  đđiiềềuu  ggìì  mmàà  nnggưươơii  

mmởở  ddưướớii  đđấấtt,,  tthhìì  ccũũnngg  ssẽẽ  đđưượợcc  mmởở  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii..”” (Ma. 16:19b) 

 

  (1) “buộc”, “mở”   r.      deo       [luo] 

      iúp cho người ta có thể vào trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời hoặc cứ 

để người ta ở ngoài… 

    ““KKhhốốnn  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii,,  llàà  tthhầầyy  ddạạyy  lluuậậtt,,  vvìì  ccáácc  nnggưươơii  đđãã  đđooạạtt  llấấyy  cchhììaa  kkhhóóaa  ccủủaa  

ssựự  bbiiếếtt,,  cchhíínnhh  mmììnnhh  kkhhôônngg  vvààoo,,  mmàà  nnggưườờii  kkhháácc  mmuuốốnn  vvààoo,,  llạạii  nnggăănn  ccấấmm  kkhhôônngg  

cchhoo!!”” (Lu. 11:52) 

  (2) “đất”, “trời”   r.     ge           [ouranos] 

    Thế gian, đối lập với Nước Đức Chúa Trời. 

   ““VVìì  cchhưưnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvốốnn  ởở  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  llààmm  cchhoo  tthhếế  ggiiaann  llạạii  hhòòaa  

vvớớii  NNggààii,,  cchhẳẳnngg  kkểể  ttộộii  llỗỗii  cchhoo  llooààii  nnggưườờii,,  vvàà  đđãã  pphhóó  đđạạoo  ggiiảảnngg  hhòòaa  cchhoo  cchhúúnngg  

ttôôii..”” (2Cô. 5:19) 

  ““QQuuảả  tthhậậtt,,  TTaa  nnóóii  ccùùnngg  ccáácc  nnggưươơii,,  hhễễ  đđiiềềuu  ggìì  mmàà  ccáácc  nnggưươơii  bbuuộộcc  ởở  ddưướớii  đđấấtt  tthhìì  ccũũnngg  ssẽẽ  

bbuuộộcc  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii,,  vvàà  đđiiềềuu  ggìì  mmàà  ccáácc  nnggưươơii  mmởở  ởở  ddưướớii  đđấấtt  tthhìì  ccũũnngg  ssẽẽ  mmởở  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii..”” (Ma. 

18:18) 

 

   

 

 

 1. Tự Tra Xét Phận Sự Quản Trị Tin Lành Có Được Từ Hội Thánh Mà Đức Chúa Jêsus 

Christ Đã Ủy Thác (C. 19a)   

  ““TTaa  ssẽẽ  ggiiaaoo  cchhììaa  kkhhóóaa  NNưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg  cchhoo  nnggưươơii..”” (Ma. 16:19a) 

 

 2. Tự Tra Xét Tính Xứng Hiệp Của Đời Sống Bản Thân Đối Với Tin Lành Mà Đức Chúa 

Jêsus Christ Đã Ủy Thác (C. 19b)  

  ““HHễễ  đđiiềềuu  ggìì  mmàà  nnggưươơii  bbuuộộcc  ddưướớii  đđấấtt,,  tthhìì  ccũũnngg  ssẽẽ  pphhảảii  bbuuộộcc  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii,,  vvàà  đđiiềềuu  ggìì  mmàà  nnggưươơii  

mmởở  ddưướớii  đđấấtt,,  tthhìì  ccũũnngg  ssẽẽ  đđưượợcc  mmởở  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii..”” (Ma. 16:19b) 

 

  


