
Hội Thánh Được Khen Ngợi 
Khải Huyền 3:7-13 

1.     Từ Bài Giảng (trả lời ngắn gọn) 

  

a)    Chúa đã Khải-thị Sứ đồ Giăng đã gởi thơ đến cho bảy Hội Thánh ở vùng 
Tiểu Á (Khải Huyền 1-3), Kể tên của Bảy Hội Thánh? Hội Thánh nào Chúa 
không trách? 

b)    “Phi-la-den-phi” có nghĩa là gì? Tại nào Hội thánh này được đặt tên 
như vậy? 

c)     Chúa đã khen ngơi Hội Thánh Phi-la-den-phi về điều gì? 

Hội Thánh West Houston cần làm gì đễ cũng được Chúa khen ngợi như 
Chúa đã khen ngợi Hội Thánh Phi-la-den-phi? 

Tôi cần phải làm gì để góp phần trong Hội Thánh West Houston đễ Hội 
Thánh được khen ngợi như Chúa đã khen ngợi Hội Thánh Phi-la-den-phi? 

d)    Chúa Khuyên răn Hội Thánh Phi-la-den-phi điều gì? 

Làm thế nào để áp dụng Lời khuyên này vào Hội Thánh West Houston? 

Làm thế nào để áp dụng Lời khuyên này cho cá nhân tôi? 

  

*** Khải Huyền 3:8  “Ta biết các công việc con. Này, Ta đã mở trước mặt con 
một cái cửa không ai đóng được, vì con có ít quyền năng mà vẫn giữ lời” 

  

2) Học thuộc lòng  Khải Huyền 3:8   

  

 

 



Nghiên Cứu Câu Kinh Thánh 

Hoàn tất phần nghiên cứu với câu Kinh Thánh thuộc lòng có đánh dấu hoa thị 
(*) ở trang trước 

1.     Địa chỉ của câu Kinh Thánh _________________________ 

2.     Viết ra và định nghĩa hai từ chìa khóa (quan trọng) trong câu Kinh 
Thánh đó 

Từ chìa khóa: _______________________________________ 

Định nghĩa:    ___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Từ chìa khóa: _______________________________________ 

Định nghĩa:    ___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

3.     Câu Kinh Thánh nầy nói gì? (Viết lại câu Kinh Thánh theo lối hành văn 
riêng của quý vị). 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

4.     Tôi có thể áp dụng chân lý của câu Kinh Thánh nầy vào đời sống của tôi 
như thế nào? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

  

Kết thúc (bằng thì giờ cầu nguyện và bài tập chuẩn bị cho buổi học lần tới ) 


