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NGÀY 7: 10-01-2021 

TRỞ LẠI TÌNH YÊU BAN ĐẦU VỚI CHÚA 
Kinh thánh: Khải-huyền 2:1-7 

Câu gốc: Khải-huyền 2:5 Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những 

công việc ban đầu của mình; 

1. Chúa dùng sứ đồ Giăng viết thư để cảnh báo cho Hội Thánh Ê-phê-sô:  

Khải-huyền 2:1 Hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Ê-phê-sô rằng: Nầy là lời phán của 

Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa bảy chân đèn vàng. → (Ngài là Đấng 

nắm giữ và đi chính giữa Hội thánh của Ngài) 

• Chúa giải thích về bảy ngôi sao và bảy chơn đèn: Khải- 1:20 tức là sự mầu nhiệm của 

bảy ngôi sao mà ngươi thấy trong tay hữu Ta, và của bảy chân đèn vàng. Bảy ngôi sao là 

các thiên sứ của bảy Hội thánh, còn bảy chân đèn là bảy Hội thánh vậy. 

2. Bối cảnh của Hội thánh tại thành Ê-phê-sô: 

• Ê-phê-sô Là một thành phố lớn có tên là canh giữ Nữ thần Đi-anh  

• Phao lô đã thành lập Hội thánh của Chúa tại đây: Công 19:11 Đức Chúa Trời lại 

dùng tay Phao-lô làm các phép lạ khác thường → (Phao-lô cũng đã cầu nguyện và viết 

thư cho Hội thánh Ê-phê-sô; bày tỏ sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời cho Hội thánh để 

giúp họ nhận biết được vị trí của họ trong Đức Chúa Jêsus Christ) 

• Nơi có nhiều người làm nghề phù thủy tin nhận Chúa: Công-vụ 19:18 Phần nhiều kẻ 

đã tin, đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã làm. 19 Có lắm người trước theo nghề phù pháp 

đem sách vỡ mình đốt trước mặt thiên hạ; người ta tính giá sách đó, cọng là năm muôn 

đồng bạc 

• Vì nhiều người tin Chúa, nhận biết lẽ thật và từ bỏ hình tượng, nên Đê-mê-triu, một 

thợ bạc thường đúc khám thờ cho nữ thần Đi-anh, sợ mất lợi nhuận của mình nên kêu 

gọi mọi người dấy lên chống nghịch Phao-lô. (Công-vụ 19:24-41) 

3. Chúa khen tín hữu Hội thánh tại Ê-phê sô:  

• Là những người chịu khó nhọc, nhịn nhục: Khải-huyền 2:2a Ta biết công việc ngươi, 

sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi;  

• Không dung túng kẻ ác hay sứ đồ giả: Khải 2:2b Ta biết ngươi không thể dung được 

những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ, 

ngươi đã rõ rằng chúng nó giả dối. 

• Không mệt nhọc vì danh Chúa: Khải 2:3 Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh Ta, 

không mệt nhọc chút nào.  

• Họ ghét đảng Ni-cô-la: Khải 2:6 Song ngươi có điều nầy khá, là ngươi ghét những việc 

làm của đảng Ni-cô-la, mà Ta, Ta cũng ghét nữa.  

4. Điều Chúa trách Hội thánh Ê-phê-sô: Khải 2:4 Nhưng điều ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ 

lòng kính mến ban đầu. → (Cô-lô-se 2:6 Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì 

hãy bước đi  trong Ngài thể ấy; → Hình ảnh tình yêu ban đầu của Hội thánh đầu tiên với 

Chúa: → Công-vụ 2:42 Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông 

công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện.) 

• Chúa cảnh báo trước:  Ma-thi-ơ 24:12 Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến 

Chúa của phần nhiều người sẽ nguội lần.  

5. Đức Chúa Jêsus kêu gọi Hội thánh ăn năn và làm lại những việc ban đầu: Khải 2:5 Vậy 

hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình; 

→  (Họ vẫn còn yêu với Chúa, họ vẫn còn làm mọi thứ trong Hội Thánh, nhưng họ đánh mất 

tình yêu thông công mật thiết với Ngài của buổi ban đầu) 
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• Những điều Chúa muốn Hội thánh được thêm lên: 2 Phi-e-rơ 1:9   

 Bí quyết để tìm lại Chúa khi bị mất: Gương của Giô sép và Ma-ri mất Đức Chúa 

Jêsus ba ngày, họ quay trở lại đền thờ để gặp Chúa  → (Đọc Lu-ca 2:42-51)  

6. Chúa cảnh báo với Hội Thánh Ê-phê-sô: Nếu họ không trở lại tình yêu ban đầu với Chúa  

• Chúa sẽ đem sự phán xét đến: Khải 2:5a bằng chẳng vậy, Ta sẽ đến cùng ngươi,  

• Chúa không thừa nhận Hội Thánh đó nữa: Khải 2:5b nếu ngươi không ăn năn thì 

Ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó.  (Mất sự hiện diện của Ngài) 

7. Lời hứa của Chúa cho Hội thánh Ê-phê-sô: Khải-huyền 2:7 Ai có tai, hãy nghe lời Đức 

Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở 

trong Ba-ra-đi của Đức Chúa Trời. → (Khải- 22:12 Nầy, Ta đến mau chóng, và đem phần 

thưởng theo với Ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.) 

8. Cầu nguyện để Chúa giúp chúng ta khôi phục lại tình yêu sốt sắng ban đầu với Chúa và 

bước đi mỗi ngày trong tình yêu đó bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. 
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