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“Ta sẽ giao chìa khóa Nước Thiên Đàng cho ngươi;  

hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời; và điều gì  

mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.” 

(Ma. 16:19; Sv. 16-20) 
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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) 

“Ta sẽ giao chìa khóa Nước Thiên Đàng cho ngươi.” 
 (Ma. 16:19a) 



4 

  (1)  “chìa khóa”: Gr. κλείς [kleis]  “công cụ để đóng, mở cửa”  “buộc  

    tội, tha tội” 

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

     quyền phán xét tối hậu… 

“22 Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con…  
30 Ta không thể tự mình làm nổi việc gì; Ta xét đoán theo điều Ta nghe, và sự xét đoán Ta là 

công bình, vì Ta chẳng tìm ý muốn của Ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai Ta.”  

(Gi. 5:22, 30) 

“Là Đấng Sống, Ta đã chết, kìa nay Ta sống đời đời,  

cầm chìa khóa của Sự Chết và Âm Phủ.”  

(Khải. 1:18) 

“Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Philađenphi rằng:  

Nầy là lời phán của Đấng thánh, chân thật, là Đấng có chìa khóa của Đavít,  

mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được.”  

(Khải. 3:7) 
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      Theo sự định mạng của Đức Chúa Trời, tín hữu Tân Ước chúng ta được 

    chia sẻ thẩm quyền với Đức Chúa Jêsus Christ… 

“27 Phierơ bèn thưa rằng: Nầy, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo thầy; vậy thì chúng tôi sẽ 

được chi? 28 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật 

đổi mới, là khi Con Người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo 

Ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngôi, mà xét đoán mười hai chi phái Ysơraên.”  

(Ma. 19:27-28; Sv. 1Cô. 6:2-3) 

“Tin Lành nầy về Nước Đức Chúa Trời  

sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.”  

(Ma. 24:14; Sv. Ma. 28:18-20) 

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

    Tin Lành cho Hội Thánh làm “chìa khóa” cho Vương Quốc của Ngài… 
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  (2)  “Nước Thiên Đàng”: Gr. βαζιλεία ὁ οὐρανός [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… 

“1 Lúc ấy, Giăng Báptít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giuđê, 2 rằng:  

Các ngươi phải ăn năn, vì Nước Thiên Đàng đã đến gần!”  

(Ma. 3:1-2) 

“Từ lúc đó, Đức Chúa Jêsus khởi giảng dạy rằng:  

Các ngươi hãy ăn năn, vì Nước Thiên Đàng đã đến gần.”  

(Ma. 4:17) 

      Trong Định Kỳ Hội Thánh, Nước Thiên Đàng không có tính chất địa 

     lý mà có tính chất thuộc linh…  

“20 Người Pharisi hỏi Đức Chúa Jêsus Nước Đức Chúa Trời chừng nào đến,  

thì Ngài đáp rằng: Nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng,  
21 và người ta sẽ không nói: Ở đây, hay là: Ở đó;  

vì nầy, Nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi.”  

(Lu. 17:20-21) 
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“Nầy là lời phán của Đấng thánh, chân thật, là Đấng có chìa khóa của Đavít,  

mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được.” 

(Ma. 18:18) 
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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) 

“Hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì  
mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.” 

(Ma. 16:19b) 
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  (1)  “buộc”, “mở”: Gr. δέω [deo]; λύω [luo] 

       Giúp cho người ta có thể vào trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời  

     hoặc cứ để người ta ở ngoài… 

“Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, 

chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi.”  

(2Cô. 5:19) 

  (2)   “đất”, “trời”: Gr. γῆ [ge]; οὐρανός [ouranos] 

       Thế gian, đối lập với Nước Đức Chúa Trời. 

“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!”  

(Lu. 11:52) 
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“Quả thật, Ta nói cùng các ngươi,  

hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì  

mà các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời.” 

(Ma. 18:18) 
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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) 

“Ta sẽ giao chìa khóa Nước Thiên Đàng cho ngươi.”  
(Ma. 16:19a) 
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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) 

“Hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì  
mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.”  

(Ma. 16:19b) 
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“Ta sẽ giao chìa khóa Nước Thiên Đàng cho ngươi;  

hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời; và điều gì  

mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.” 

(Ma. 16:19) 


