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NGÀY 10: 13-01-2021 

HỘI THÁNH DUNG TÚNG GIÊ-SA-BÊN 
Kinh thánh: Khải-huyền 2:18-29  

Câu gốc: Hê-bơ-rơ 2:1 Vậy nên, chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe e kẻo bị 

trôi lạc chăng. 

Mục đích: 2 Cô-rinh-tô 2:11 hầu đừng để cho quỉ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải 

là không biết mưu chước của nó. 

1. Thư Chúa gởi cho Hội thánh Thi-a-ti-rơ: Khải-huyền 2:18 Ngươi cũng hãy viết thơ cho 

thiên sứ của Hội thánh Thi-a-ti-rơ rằng: Nầy là lời phán của Con Đức Chúa Trời, là Đấng 

mắt như ngọn lửa, và chân như đồng sáng:   

• Đấng mắt như ngọn lửa: Hêb 12:29  Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. 

• Chân như đồng sáng:  Khải-huyền 19:15b Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của 

Đức Chúa Trời toàn năng. → (Khải- 14:20 Thùng ấy phải giày đạp tại ngoài thành; rồi có 

huyết ở thùng chảy ra, huyết đó lên đến chỗ khớp ngựa, dài một quãng là một ngàn sáu 

trăm dặm.) 

2. Chúa khen Hội thánh Thi-a-ti-rơ:  Khải-huyền 2:19 Ta biết công việc ngươi, lòng thương 

yêu ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi, và công việc 

sau rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa.  

3. Chúa trách hội thánh Thi-a-ti-rơ: Nhóm người dung túng một người nữ tiên tri dưới sự 

vận hành của linh Giê-sa-bên: → Khải- 2:20 Nhưng điều Ta trách ngươi, ấy là ngươi còn 

dung (túng) cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ Ta, 

đặng rủ chúng nó phạm tà dâm, và ăn thịt cúng thần tượng. → (Khải- 17:15 Đoạn, thiên sứ 

lại nói với tôi rằng: Những dòng nước ngươi đã thấy, trên có dâm phụ ngồi, tức là các dân 

tộc, các chúng, các nước và các tiếng.) 

• Giê-sa-bên trong Cựu ước là: Một người nữ bị sa-tan sử dụng để thống trị Y-sơ-ra-ên: 

o Vợ A-háp, vua của Y-sơ-ra-ên: 1 Các 16:31  Là con gái Ết-ba-anh, vua dân Si-đôn,  

o Một tà linh tiêu diệt hết tiên tri của Chúa: 1 Các Vua 18:4   

o Tà linh làm cho người ta không nhận biết ai là Đức Chúa Trời thật:  1 Các Vua 

18:21 Đoạn Ê-li đến trước mặt dân sự mà nói rằng: Các ngươi đi giẹo hai bên cho 

đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Ba-anh là Đức 

Chúa Trời, hãy theo hắn. Song dân sự không đáp một lời → (1 Các Vua 21:20c vua 

đã bán mình đặng làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va.) 

o Linh cám dỗ người được ơn đang thi hành chức vụ: 2 Các Vua 9:30 Giê-hu liền 

đến tại Gít-rê-ên. Giê-sa-bên hay, bèn giồi phấn mặt mình, trang điểm đầu, và đứng 

trông nơi cửa sổ. 

o Linh gian dâm và tà thuật: 2 Các Vua 9:22 Vừa khi Giô-ram thấy Giê-hu thì nói 

rằng: Hỡi Giê-hu, bình an chăng? Nhưng Giê-hu đáp rằng: Chi! Hễ sự gian dâm sự 

tà thuật của Giê-sa-bên mẹ vua, còn nhiều dường ấy, thì bình an sao đặng?   

4. Chúa cảnh báo Hội thánh Thi-a-ti-rơ: Về tội tà dâm với Giê-sa-bên. 

• Chúa cho cơ hội ăn năn tội tà dâm nhưng họ không muốn: Khải-huyền 2:21 Ta đã 

cho nó thì giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó!  

• Hậu quả:  

o Thân thể sẽ bị hành hạ: Khải-huyền 2:22 Nầy, Ta quăng nó trên giường đau đớn, và 

phàm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó, mà không ăn năn việc làm của nó, thì Ta cũng 

quăng vào tai nạn lớn.  (Chúa đã làm cho Giê-sa-bên: 2 Các Vua 9:32-37 Giê hu-ra 

https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/65/2
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/65/2:18
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/65/2:29
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/57/2:1
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/46/2:11
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/65/2
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/65/2:18
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/57/12:29
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/65/19:15
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/65/14:20
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/65/2
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/65/2:19
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/65/2
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/65/2:20
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/65/17:15
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/10/16:31
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/10/18:4
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/10/18:21
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/10/18:21
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/10/21:20
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/11/9:30
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/11/9:22
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/65/2
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/65/2:21
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/65/2
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/65/2:22
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/11/9:10
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/11/9:33
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/11/9:36


21 NGÀY KIÊNG ĂN CẦU NGUYỆN  

2 
 

lịnh cho thuộc hạ của Giê-sa-bên ném nàng xuống đất từ trên cao, nàng bị ngựa giày 

đạp thân thể, bị chó ăn, chỉ còn thấy cái sọ, hai chân, và lòng bàn tay nàng mà thôi) 

o Con cái của họ: Khải-huyền 2:23 Ta sẽ đánh chết con cái nó; và mọi Hội thánh sẽ rõ 

Ta là Đấng dò biết lòng dạ loài người; và Ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các 

ngươi mà báo lại. → (Bị đoán phạt: 2 Các Vua 9:7 → Khải- 19:2b) 

5. Chúa hứa cho những người không nhận đạo của Giê-sa-bên: Khải-huyền 2:24 Nhưng, 

với các ngươi là kẻ khác ở tại Thi-a-ti-rơ, chưa từng nhận lấy đạo đó và chưa biết điều sâu 

hiểm của quỉ Sa-tan, như chúng vẫn nói, thì Ta phán dặn rằng Ta không gán cho các ngươi 

gánh nặng khác. 

6. Mạng lịnh của Chúa cho họ: Khải-huyền 2:25 Chỉ các ngươi khá bền giữ những điều mình 

đã có, cho tới chừng Ta đến. → (Hê-bơ-rơ 2:1 Vậy nên, chúng ta phải càng giữ vững lấy 

điều mình đã nghe e kẻo bị trôi lạc chăng. → Khải- 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.) 

7. Phần thưởng của Đức Chúa Jêsus cho những người nào thắng: 

• Được ban quyền cai trị các nước: Khải-huyền 2:26 Kẻ nào thắng, và giữ các việc của 

Ta đến cuối cùng, Ta sẽ ban cho quyền trị các nước.  

• Được ban cây gậy sắt: Khải- 2:27 kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt, và sẽ phá tan 

các nước như đồ gốm, khác nào chính Ta đã nhận quyền cai trị đó nơi Cha Ta. → (Khải- 

19:15a Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân, và cai 

trị họ bằng một cây gậy sắt.)  

• Được ban cho sao mai: Khải- 2:28 Ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai. → (Khải- 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.  

8. Ai có tai thuộc linh thì sẽ nghe: Khải- 2:29 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.) 

9. Cầu nguyện theo sự dạy dỗ và nhờ Đức Thánh Linh ban năng lực để được giải cứu khỏi tội 

tà dâm. 
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