
THƠ CHÚA GỞI CHO HỘI THÁNH Ê-PHÊ-SÔ 
Kinh thánh: Khải huyền 2:1-7 

Câu gốc: Khải huyền 2:4 Nhưng điều Ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính 

mến ban đầu.  

1. Địa chỉ Chúa gởi thơ đến: Khải huyền 2:1 Hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh 

Ê-phê-sô rằng: → (Ê-phê-sô là nơi Chúa dùng Phao-lô để thành lập Hội thánh 

của Ngài với quyền năng dấu kỳ phép lạ của Ngài → Xem Công vụ đoạn 19) 

2. Đấng gởi thơ đến: Nầy là lời phán của Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu 

và đi chính giữa bảy chân đèn vàng: → (Trong Khải 1:16a và 13a)  

→ (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.)  

3. Lời khen của Chúa về Hội thánh:  

• Ta biết công việc ngươi: Khải 2:2a → (Giăng 2:25 và không cần ai làm 

chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta.)  

(Giê-rê-mi 29:23c Đức Giê-hô-va phán: Ta là Đấng biết, và làm chứng.) 

❖ Sự khó nhọc ngươi (Khải 2:2b) → Tận tụy làm công việc Chúa nhiều 

❖ Sự nhịn nhục ngươi (Khải 2:2c) → Chịu sự thử thách 

• Ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, (Khải 2:2d)  

2 Giăng 1:7 Trong thế gian đã rải nhiều kẻ dỗ dành, là kẻ chẳng xưng Đức 

Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà đến: ấy đó thật là kẻ dỗ dành và kẻ địch 

lại Đấng Christ. 8 Chính các ngươi hãy giữ, hầu cho khỏi mất kết quả của 

công việc mình, nhưng cho được phần thưởng đầy đủ. 9 Hễ ai đi dông dài, 

chẳng bền lòng theo đạo Đấng Christ, thì người ấy không có Đức Chúa 

Trời. Còn ai bền lòng trong đạo ấy, thì người đó có Đức Chúa Cha và Đức 

Chúa Con. 10 Nếu ai đến cùng các ngươi mà không đem đạo ấy theo, thì chớ 

rước họ vào nhà, và đừng chào hỏi họ. 11 Vì người nào chào hỏi họ, tức là 

dự vào công việc ác của họ.  

• 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. (Khải 2:2e) → (1 Cô-rinh-tô 12:10 Họ 

được có ơn phân biệt các thần → 1Giăng 4:1 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy 

mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời 

chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ → Công vụ 20:28 

Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh 

em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua 

bằng chính huyết mình. 29 Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muông sói 

dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu; 30 lại giữa anh em 

cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo 

họ.) 
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• Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh Ta, không mệt nhọc chút 

nào. (Khải huyền 2:3) →  (So sánh với Ma-thê: Lu-ca 10:38 Khi Đức Chúa 

Jêsus cùng môn đồ đi đường, đến một làng kia, có người đàn bà, tên là Ma-

thê, rước Ngài vào nhà mình. 39 Người có một em gái, tên là Ma-ri, ngồi 

dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. 40 Vả, Ma-thê mảng lo việc vặt, đến thưa 

Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há 

không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. 41 Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, 

Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc;) → Tập trung vào sự phục 

vụ hơn sự hiện diện của Chúa. 

❖ Khác với Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3 vì trước mặt 

Đức Chúa Trời, là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh 

em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của 

anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta; 

4. Sự quở trách của Chúa đối với Hội thánh: Nhưng điều Ta trách ngươi: 2:4a 

• Là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. (4b) → (tội cần phải giải quyết)   

Giê-rê-mi 2:1 Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: 2 Hãy đi, kêu vào 

tai Giê-ru-sa-lem rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta còn nhớ về ngươi 

lòng nhân từ của ngươi lúc đang thơ, tình yêu mến trong khi ngươi mới kết 

bạn, là khi ngươi theo Ta nơi đồng vắng, trong đất không gieo trồng. 

❖ Điều Chúa cần nơi Hội thánh: Như ma-ri → (Lu-ca 10:42 nhưng có 

một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy 

được. → Phục truyền 6:5 Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến 

Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. → Ma-thi-ơ 22:37 

5. Lời khuyên của Chúa cho Hội thánh:  

• Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu: Khải huyền 2:5a 

❖ Gương của Giô-sép và Ma-ri: Lu-ca 2:42 Khi Ngài lên mười hai tuổi, 

theo lệ thường ngày lễ, cùng lên thành Giê-ru-sa-lem. 43 Các ngày lễ qua 

rồi, cha mẹ trở về, con trẻ là Jêsus ở lại thành Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ 

không hay chi hết. 44 Hai người tưởng rằng Ngài cũng đồng đi với bạn đi 

đường, đi trót một ngày, rồi mới tìm hỏi trong đám bà con quen biết; → 

(Gương của Đavít: Thi-119:10 Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, Chớ để tôi lạc 

các điều răn Chúa.) 

• Hãy ăn năn (5b): Như Giô-sép và Ma-ri quay trở lại chỗ đã mất 

Lu-ca 2:45  nhưng không thấy Ngài, bèn trở lại thành Giê-ru-sa-lem mà tìm. 

(1 Giăng 1:9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công 

bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.) 

• Và làm lại những công việc ban đầu của mình: (5c) → (Lu-ca 2:46 Khỏi 

ba ngày, gặp Ngài tại trong đền thờ đang ngồi giữa mấy thầy thông thái, vừa 

nghe vừa hỏi. → (Châm-ngôn 1:23 Nhân vì Ta trách các ngươi, các ngươi 

khá trở lại; Kìa, Ta sẽ đổ Thần linh Ta trên các ngươi; Ta sẽ làm cho các 
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ngươi biết những lời của Ta → 2 Ti-mô-thê 1:6 Vậy nên ta khuyên con hãy 

nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt 

tay của ta.) 

6. Lời cảnh báo của Chúa cho Hội thánh: Bằng chẳng vậy (nếu không), Ta sẽ 

đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì Ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi 

chỗ nó. → (Khải huyền 2:5d) 

• Chúa đã dời A-đam và Ê-va: Sáng-thế Ký 3:23 Giê-hô-va Đức Chúa Trời 

bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy đất, là nơi có người ra. 

• Chúa đã dời dân Y-sơ-ra-ên: Giê-rê-mi 25:11 Cả đất nầy sẽ trở nên hoang 

vu gở lạ, các nước nầy sẽ phục sự vua Ba-by-lôn trong bảy mươi năm. 

• Đền thờ Giê-ru-sa-lem bị san bằng: Lu-ca 19:44 Họ sẽ hủy hết thảy, mầy 

và con cái ở giữa mầy nữa. Không để cho mầy hòn đá nầy trên hòn đá kia, vì 

mầy không biết lúc mình đã được thăm viếng. → (Ma-thi-ơ 14:1-2) 

7. Lời khen của Chúa về Hội thánh: Khải huyền 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.  

8. Lời kêu gọi của Chúa cho Hội thánh: Khải 2:7a Ai có tai, hãy nghe lời Đức 

Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: → (Giăng 7:37) 

• Nghe = Tin và chú ý vào: 2 Phi-e-rơ 1:19 Nhân đó, chúng tôi càng tin lời 

các đấng tiên tri chắc chắn hơn, anh em nên chú ý lời đó, như cái đèn soi 

sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc 

trong lòng anh em. → (So sánh Giê-rê-mi 35:15 Ta cũng đã sai hết thảy đầy 

tớ Ta, tức các tiên tri, đến cùng các ngươi; Ta đã dậy sớm sai họ đến đặng 

nói rằng: Mỗi người trong các ngươi khá trở lại khỏi đường xấu mình; hãy 

sửa việc làm các ngươi lại, chớ theo sau các thần khác để hầu việc chúng nó, 

thì các ngươi sẽ ở trong đất mà Ta đã ban cho các ngươi và tổ phụ các 

ngươi. Nhưng các ngươi chẳng để tai vào, và chẳng nghe Ta. → (Giê- 5:21)  

9.  Lời hứa của Chúa cho Hội thánh: 

• Cho kẻ nào thắng Khải huyền 2:7b 

❖ Kẻ được sanh lại bởi Chúa và tin: 1 Giăng 5:4 vì hễ sự gì sanh bởi 

Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là 

đức tin của chúng ta. 5 Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ 

tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời hay sao? 

❖ Kẻ có Lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng 

được ma quỉ. → 1 Giăng 2:14 → Ma-thi-ơ 4:1-11 

• Ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong Ba-ra-đi của Đức Chúa Trời. (7c)   

❖ Tại vườn Ê-đen trong Sáng thế ký 2:9 Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến 

đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon; giữa vườn lại có cây 

sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác → (Trong Khải 22:2 Ở giữa 

phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ mười hai mùa, mỗi 
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tháng một lần ra trái; và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân  

❖  Chúa đã hứa với tên cướp: Lu-ca 23:43 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả 

thật, Ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với Ta trong nơi Ba-

ra-đi. 

10. Cầu nguyện đáp ứng với sự dạy dỗ của Chúa và chia sè cho người khác. 
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