
THƠ CHÚA GỞI CHO HỘI THÁNH SI-MẸC-NƠ 
Kinh thánh: Khải huyền 2:8-11 

Câu gốc: Phi-líp 1:29 Ngài nhân Đấng Christ, ban ơn cho anh em, không những 

tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa. 

Mục đích: Giăng 16:33 Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có 

lòng bình yên trong Ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ 

vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi! 

1. Địa chỉ Hội thánh Chúa gởi thơ đến: Si-miệc-nơ 

Khải huyền 2:8a Hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Si-miệc-nơ rằng:  

(Si-miệc-nơ là một thành phố đẹp đẽ, giàu có và có tầm vóc quan trọng về thương 

mại trong thời điểm bấy giờ) 

2. Đấng gởi thơ: Nầy là lời phán của Đấng trước hết và Đấng sau cùng, Đấng 

chết rồi mà đã sống lại: Khải huyền 2:8b  → (Trong Khải 1:17 Vừa thấy người, 

tôi ngã xuống chân người như chết; nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi, mà 

rằng: Đừng sợ chi, Ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, 18 là Đấng Sống, 

Ta đã chết, kìa nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.) 

3. Lời khích lệ của Chúa cho Hội thánh:  

• Chúa biết tình trạng của họ: Khải huyền 2:9a Ta biết sự khốn khó nghèo 

khổ của ngươi (dầu ngươi giàu có mặc lòng) → Thi- 139:2 Chúa biết khi tôi 

ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. → Thi 1:6 Vì Đức 

Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong.  

❖ Họ chịu khổ từ những người thuộc hội Sa-tan: Khải huyền 2:9b và 

những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực 

không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỉ Sa-tan. → (Nơi hội Sa-tan 

hoạt động: sử dụng quyền lực của La mã và những người Giu-đa đang 

sinh sống tại đó để bách hại những người trong Hội thánh của Chúa) 

• Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ: Khải huyền 2:10a  

❖ Gương của Đấng Christ: 1 Phi-e-rơ 2:21 anh em đã được kêu gọi đến 

sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em 

một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài; →  (1 Phi-e-rơ 5:10 Đức 

Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài 

trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm 

cho anh em trọn vẹn, vững vàng, và thêm sức cho.) → Ma-thi-ơ 5:10-12 

❖ Gương của Phao-lô: 2 Ti-mô-thê 1:12 ấy lại là cớ mà ta chịu khổ. 

Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy 

có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. → (2 Tim 2:3 Hãy 

cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jêsus Christ)  

❖ Chúa cảnh báo cho Hội thánh: Khải 2:10b Nầy, ma quỉ sẽ quăng nhiều 

kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi 
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sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. → (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:14 Hỡi anh em, 

anh em thật đã trở nên người bắt chước các hội thánh của Đức Chúa Trời 

tại xứ Giu-đê, là các Hội thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ: anh em 

đã chịu khổ bởi người đồng xứ mình, cũng như chính các Hội Thánh 

ấy chịu khổ bởi người Giu-đa.) → (Phao-lô và Si-la vừa đến Tê-sa-lô-ni-

ca đã bị người Giu-đa đầy lòng ghen ghét tấn công ào ạt Công vụ 17:1-9) 

 Làm thế nào để bước đi theo Chúa khi nghe lời cảnh báo này? 

a. Phải nhận biết: Chúng ta là những người được Chúa lựa chọn 

Giăng 15:18 Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã 

ghét Ta trước các ngươi. 19 Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người 

đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian 

và Ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các 

ngươi. 20 Hãy nhớ lời Ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn 

chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ Ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi; bằng họ đã giữ 

lời Ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. → (Ma-thi-ơ 5:10-12)  

Ma-thi-ơ 5:28 Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; 

nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. 

b. Hãy cầu nguyện: Gia-cơ 5:13 Trong anh em có ai chịu khổ chăng? 

Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? hãy hát ngợi khen. 

c. Hãy sử dụng sự vui vẻ của Đức Thánh Linh để đối diện: 

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:6 Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, 

lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự 

khốn khó, (Dầu vui mừng → Hê-bơ-rơ 1:9) 

d. Nhận biết mình đã chết với Chúa: Ga-la-ti 2:20 Tôi đã bị đóng 

đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống 

nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, 

ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, 

và đã phó chính mình Ngài vì tôi. → (chết với Chúa rồi thì không sợ chết 

nữa) 

4. Mệnh lệnh của Chúa cho Hội thánh: Khá giữ trung tín cho đến chết (2:10c) 

• Nhờ Đức Thánh Linh: Ga-la-ti 5:22 Nhưng trái của Thánh Linh…trung 

tín,  

5. Lời hứa của Chúa cho những người trung tín: Rồi Ta sẽ ban cho ngươi mũ 

triều thiên của sự sống. (10d) → (Khải huyền 3:10 Vì ngươi đã giữ lời nhịn 

nhục Ta, Ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế 

gian, đặng thử những người ở trên đất. 11 Ta đến mau kíp; hãy giữ lấy điều 

ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi.) 

6. Lời kêu gọi của Chúa cho Hội thánh: Khải huyền 2:11 Ai có tai, hãy nghe lời 

Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, sẽ chẳng bị hại 

gì về lần chết thứ hai.  
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• Làm thế nào để thắng? 

❖ Thắng nhờ lời Chúa: 1 Giăng 2:14 Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con, 

vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông, vì 

các ông đã biết Đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các 

ngươi, vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và 

các ngươi đã thắng được ma quỉ. 

❖ Thắng vì nhận biết Đấng lớn hơn đang ở trong mình: 1 Giăng 4:4 

Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, 

đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế 

gian.  

❖ Thắng nhờ danh Chúa ban cho: Lu-ca 10:17 Bảy mươi môn đồ trở về 

cách vui vẻ, thưa rằng: Lạy Chúa, vì danh Chúa, các quỉ cũng phục chúng 

tôi. 18 Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ta đã thấy quỉ Sa-tan từ trời sa 

xuống như chớp. 19 Nầy, Ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò 

cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi 

được. 20 Dầu vậy, chớ mừng vì các quỉ phục các ngươi; nhưng hãy mừng 

vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng.  

• Về lần chết thứ hai:  Khải 20:14 Đoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống 

hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. 15 Kẻ nào không được biên vào sách sự 

sống đều bị ném xuống hồ lửa. → (Khải 21:8 Còn những kẻ hèn nhát, kẻ 

chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ 

thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có 

lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.) 

• Cầu nguyện đáp ứng sự kêu gọi của Chúa và chia sẻ cho người khác. 
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