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NGÀY 9: 12-01-2021 

ĂN NĂN VÌ ĐÃ THỎA HIỆP VỚI THẾ GIAN 
Kinh thánh: Khải-huyền 2:12-17 

Câu gốc: Khải-huyền 2:16 Vậy, hãy ăn năn đi, bằng chẳng, Ta sẽ đến mau kíp cùng ngươi, lấy 

thanh gươm ở miệng Ta mà giao chiến cùng chúng nó. 

1. Chúa bày tỏ Ngài cho Hội thánh Bẹt-găm: Khải-huyền 2:12 Cũng hãy viết cho thiên sứ 

của Hội thánh Bẹt-găm rằng: Nầy là lời phán của Đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi: (Là 

Đấng hủy diệt) 

• Chúa biết tình trạng của Hội thánh Bẹt-găm: Khải-huyền 2:13a  Ta biết nơi ngươi ở; 

đó là ngôi của quỉ Sa-tan; → (Nơi trung tâm của thờ phượng bốn đạo thần tượng, bao 

vây bởi sự thờ phượng sa-tan. Họ thờ hoàng đế La-mã như một vị thần) 

2. Điều Chúa khen Hội thánh Bẹt-găm: Họ giữ vững đạo Chúa dù đối diện với sự chết 

Khải-huyền 2:13b Ngươi đã vững lòng tôn danh Ta, không chối đạo Ta; dầu trong những 

ngày đó, An-ti-ba, kẻ làm chứng trung thành của Ta đã bị giết nơi các ngươi, là nơi Sa-tan ở. 

3.  Điều Chúa trách Hội thánh Bẹt-găm: 

a. Trong Hội thánh có người theo đạo Ba-la-am: Khải 2:14 Nhưng Ta có điều quở trách 

ngươi; vì tại đó, ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am, người ấy dạy Ba-lác đặt hòn đá ngăn trở 

trước mặt con cái Y-sơ-ra-ên, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm 

điều dâm loạn. → (2 Phi-e-rơ 2:15 chúng nó đã bỏ đường thẳng mà đi sai lạc theo đường 

của Ba-la-am, con trai Bô-sô, là kẻ tham tiền công của tội ác; nhưng người bị trách về sự 

phạm tội của mình,) 

• Ba-la-am trong thời kỳ của Môi-se: Dân-số Ký đoạn 22→23: Dân sự của Chúa, là 

dân Y-sơ-ra-ên, rất hùng mạnh bởi Chúa ở cùng họ và Ba-lác rất run sợ về họ. Nên 

Ba-lác sai sứ giả đem theo nhiều của lễ đến Ba-la-am hầu nhờ ông đến rủa sả dân Y-

sơ-ra-ên. Qua đó, Ba-lác tin rằng ông có thể đánh bại dân YSRE. 

• Nhưng Đức Chúa Trời không cho Ba-la-am rủa sả dân sự: Phục-truyền 23:5  

 Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không chịu nghe Ba-la-am, bèn đổi sự rủa sả 

ra sự chúc phước cho ngươi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi thương mến ngươi.  

• Ba-la-am  đã dụ  dân Y-sơ-ra-ên phạm tội để bị rủa sả: Dân-số Ký 31:16 Kìa, ấy 

là chúng nó theo mưu kế của Ba-la-am mà dụ dỗ dân Y-sơ-ra-ên cúng thờ Phê-ô, và 

phạm một tội trọng cùng Đức Giê-hô-va; và tội đó xui cho hội chúng của Đức Giê-

hô-va bị tai vạ.  

• Hậu quả khi họ ăn đồ cúng hình tượng & phạm tội tà dâm: 1 Cô-rinh-tô 

10:7 Cũng đừng thờ hình tượng nữa, như mấy người trong họ, theo lời chép rằng: 

Dân sự ngồi mà ăn uống, rồi đứng dậy mà chơi giỡn. 8 Chúng ta chớ dâm dục như 

mấy người trong họ đã dâm dục, mà trong một ngày có hai vạn ba ngàn người bị bỏ 

mạng. → (Dân-số 25:9 Hai mươi bốn ngàn người chết) 

b. Đảng Ni-cô-la:  Khải-huyền 2:15 Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Ni-cô-la.  

Lợi dụng ân điển của Chúa để tự do sống theo xác thịt và dạy dỗ sai trật cho Hội thánh: 

Ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. 

• Chúa đã cấm ăn của cúng thần tượng, tà dâm... Công vụ 15:28  Đức Thánh Linh 

và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều 

cần dùng, 29 tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết 

ngột, và chớ tà dâm; ấy là mọi điều mà anh em khá kiêng giữ lấy vậy. Kính chúc 

bình an. (Đây là quyết định của các sứ đồ và các trưởng lão trong Hội nghị đầu tiên 
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tại Giê-ru-lem với Phao-lô và Ba-na-ba) 

• Khi ăn của cúng: Là thông đồng với các quỉ  1 Cô-rinh-tô 10:20  Đồ người ngoại 

đạo cúng tế là cúng tế các quỉ, chớ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy, tôi 

không muốn anh em thông đồng với các quỉ. (Liên kết với ma-quỉ) 

• Cách dụ dỗ để phạm tội tà dâm của họ: 2 Phi-e-rơ 2:18 Chúng nó dùng những lời 

văn hoa hư đản, đem những điều ham muốn của xác thịt và điều gian dâm mà dỗ dành 

những kẻ mới vừa tránh khỏi các người theo đường lầm lạc; 19 chúng nó hứa sự tự do 

cho người, mà chính mình thì làm tôi mọi sự hư nát; vì có sự chi đã thắng hơn người, 

thì người là tôi mọi sự đó. 20 Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Cứu Chúa chúng 

ta là Đức Chúa Jêsus Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và 

suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu. (Đọc 

câu 21-22)  

4. Chúa kêu gọi Hội Thánh: Khải-huyền 2:16a Vậy, hãy ăn năn đi! 

• Chúa cảnh báo Hội thánh: Khải-huyền 2:16b bằng chẳng, Ta sẽ đến mau kíp cùng 

ngươi, lấy thanh gươm ở miệng Ta mà giao chiến cùng chúng nó. → Khải- 19:15 Có một 

lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân)  

5. Lời hứa của Chúa cho Hội thánh: Khải-huyền 2:17 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh 

Linh phán cùng các Hội thánh: Kẻ nào thắng, Ta sẽ ban cho ma-na đang giấu kín; và Ta sẽ 

cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến. 

6. Cầu nguyện: Xin Chúa giữ mỗi chúng ta trong lẽ thật và đường lối Ngài luôn luôn. 
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