
CHÚA GỞI THƯ CHO HỘI THÁNH BẸT-GĂM 
Kinh thánh: Khải huyền 2:12-17 

Câu gốc: Khải huyền 2:17 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. 

1. Địa chỉ gởi thư Chúa gởi đến: Khải huyền 2:12a Cũng hãy viết cho thiên sứ của 

Hội thánh Bẹt-găm rằng:  (Bẹt găm: là thành phố lớn nhất trong vùng Tiểu Á, 

có đền thờ đầu tiên thờ Hoàng đế Sê-sa, là nơi mạnh mẽ quảng bá việc thờ lạy 

vua. Thành phố cũng có nhiều đền thờ tà thần khác. Nơi này chứa đựng hai nền 

văn hóa La mã và Hy Lạp - văn hóa ngoại giáo, và là một điểm nóng về chính trị 

và tôn giáo. Tại trên một ngọn đồi cao của Bét găm, xây dựng rất nhiều đền miếu, 

thư viện và đền thờ. Trong số đó có một đền thờ làm theo hình chữ U, và trong 

sân là một cái bàn thờ liên tục cháy khói đen, Chúa gọi chỗ đó là ngai của Sa-

tan.) 

2. Đấng gởi thư: Khải huyền 2:12b Nầy là lời phán của Đấng có thanh gươm nhọn 

hai lưỡi:  (Khải-huyền 1:16 Tay hữu người cầm bảy ngôi sao; miệng thò 

ra thanh gươm nhọn hai lưỡi và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức.  Đấng 

chiến trận và tiêu diệt) 

3. Chúa biết nơi ở của Hội thánh bẹt găm: Khải huyền 2:13a Ta biết nơi ngươi 

ở; đó là ngôi của quỉ Sa-tan;  (họ bị tấn công-bắt bớ, bị giết) 

•  Chúa biết ngôi của sa-tan cư trú: Hội thánh Bẹt găm được thành lập tại 

trung tâm của Sa-tan) 

❖ Sa tan là kẻ đi lại: Gióp 1:7 Đức Giê-hô-va phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi 

ở đâu đến? Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Tôi trải qua đây đó trên 

đất và dạo chơi tại nơi nó.  (Gióp 2:2)  

❖  Nó hoạt động qua: Ê-phê-sô 6:12b cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng 

vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời 

vậy.  (Nó có một trụ sở vào cuối thế kỷ thứ nhứt tại Bẹt găm) 

4. Chúa khen Hội thánh Bẹt găm: Sẵn sàng chịu chết vì danh Chúa 

Khải huyền 2:13a 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.  (Tuận đạo= chịu chết vì danh Chúa) 

5. Điều Chúa quở trách Hội thánh: Thỏa hiệp với tội lỗi (đường lối của sa-tan) 

• Có kẻ theo đạo Ba-la-am: Khải huyền 2:14a 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, (xui cho phạm tội để bị hủy diệt) 

• Phạm tội dâm loạn: Khải huyền 2:14b đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần 

tượng và rủ ren làm điều dâm loạn.  (1 Cô-rinh-tô 10:5 Song phần nhiều 

trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên đã ngã chết nơi đồng 
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vắng. 6 Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta 

chớ buông mình theo tình dục xấu, như chính tổ phụ chúng ta đã buông 

mình. 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 dỡn. 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.)  

• Ba-la-am là ai?  Là người được Ba-lác mời đến để rủa sả Y-sơ-ra-ên:  

 Dân-số Ký 22:5-7 Ông không phải là người Y-sơ-ra-ên 

❖ Là người nhận biết Chúa/ tìm cầu ý Chúa: Dân-số Ký 22:8  

❖ Là người được nghe tiếng Chúa: Dân số ký 22: 9-12   

 Vâng lời Chúa lần thứ nhứt: Dân-số Ký 22:13-14   

❖ Là người bị Ba-lác đem nhiều của lễ hơn để thuyết phục: 22:15-17  

 Vâng lời Chúa lần thứ hai: Dân-số Ký 22:18  (Nhưng Sau đó Ba-la-

am đã đi với các sứ thần Mô-áp, suýt bị Thiên sứ Chúa giết, ông có 

vâng lời Chúa không rủa sả Y-sơ-ra-ên, nhưng dùng mưu kế khiến họ 

tự phạm tội cùng Chúa và tự bị hủy diệt) 

❖ Vì tham tiền công tội ác: 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, 

 Dân Y-sơ ra-ên đã trúng mưu kế của Ba-la-am: Dân-số Ký 31:1-9 
1 Dân Y-sơ-ra-ên ở tại Si-tim, khởi thông dâm cùng những con gái Mô-

áp. 2 Con gái mời dân sự ăn sinh lễ cúng các thần mình; dân sự ăn và quì 

lạy trước các thần chúng nó. 3 Y-sơ-ra-ên cũng thờ thần Ba-anh-Phê-ô, cơn 

giận của Đức Giê-hô-va bèn nổi lên cùng Y-sơ-ra-ên. 4 Đức Giê-hô-va 

phán cùng Môi-se rằng: Hãy bắt các đầu trưởng của dân sự, và treo lên 

trước mặt Đức Giê-hô-va, đối cùng mặt trời, để cơn giận của Đức Giê-hô-

va xây khỏi Y-sơ-ra-ên. 5 Vậy, Môi-se nói cùng các quan án Y-sơ-ra-ên 

rằng: Mỗi người trong các ngươi phải giết những kẻ nào thuộc về bọn cúng 

thờ Ba-anh-Phê-ô. 6 Nầy, một người trong dân Y-sơ-ra-ên dẫn một người 

nữ Ma-đi-an đến giữa anh em mình, hiện trước mắt Môi-se và cả hội dân 

Y-sơ-ra-ên, đang khi hội chúng khóc tại cửa hội mạc. 7 Phi-nê-a, con trai 

Ê-lê-a-sa, cháu A-rôn, thầy tế lễ, thấy sự nầy, bèn đứng dậy giữa hội chúng, 

cầm một cây giáo, 8 đi theo người Y-sơ-ra-ên vào trong trại, đâm ngang dạ 

dưới của người Y-sơ-ra-ên và người nữ; tai vạ giữa dân Y-sơ-ra-ên bèn 

ngừng lại. 9 Vả, có hai mươi bốn ngàn người chết về tai vạ nầy. 

• Trong Hội thánh có kẻ theo đạo Ni-cô-la: Khải huyền 2:15 Ngươi lại cũng 

có những kẻ theo đạo Ni-cô-la.  (Hội thánh Ê-phê-sô ghét đảng Ni-cô-la mà 

Chúa cũng ghét nữa  Khải-huyền 2:6)   Là một đảng có ảnh hưởng xâu trong 

Hội thánh đầu tiên nhứt là bảy Hội thánh ở vùng Tiểu Á, sự dạy dỗ của họ 
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giống như của Ba-la-am)   (1 Sa-mu-ên 15:23 sự bội nghịch cũng đáng tội 

bằng sự tà thuật; sự cố chấp giống như tội trọng cúng lạy hình tượng. Bởi 

ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi không cho 

ngươi làm vua.) 

6. Chúa kêu gọi Hội thánh: Khải huyền 2:16 Vậy, hãy ăn năn đi,  

2 Sử-ký 7:14 và nhược bằng dân sự Ta, là dân gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, 

cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ 

nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ.  (Giu-đe 1:23 Hãy cứu vớt 

những kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa, còn đối với kẻ khác, hãy có lòng thương lẫn với 

sợ, ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế.)  Đức Chúa Jesus yêu tội nhân và 

đến để cứu vớt kẻ có tội, nhưng Ngài ghét và đoán phạt tội lỗi, 

7. Chúa cảnh báo Hội thánh: 16b bằng chẳng, Ta sẽ đến mau kíp cùng ngươi, 

• Chúa sẽ chiến trận cùng họ: 16c lấy thanh gươm ở miệng Ta mà giao chiến 

cùng chúng nó.  (Khải-huyền 19:15a Có một lưỡi gươm bén ở miệng 

Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân,)  

❖ Giống như Giô-suê dùng gươm giết Ba-la-am: Giô-suê 13:22 Trong 

những người mà dân Y-sơ-ra-ên dùng gươm giết, thì có thuật sĩ Ba-la-am, 

con trai của Bê-ô.  (Hê-bơ-rơ 10:31 Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống 

là sự đáng kinh khiếp thay!) 

8. Lời kêu gọi của Chúa cho Hội thánh: Khải huyền 2:17a Ai có tai, hãy nghe lời 

Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh:  

• Nghĩa là người biết chú ý và suy gẫm: Thi-thiên 107:43 Phàm kẻ nào khôn 

ngoan sẽ chú ý về điều nầy, và suy gẫm sự nhân từ của Đức Giê-hô-va. 

• Như dân Y-sơ-ra-ên khao khát lắng nghe và hiểu luật pháp:  

 (Sau bảy mươi năm bị lưu đày, họ đã được trở về Giê-ru-sa-lem) 

Nê-hê-mi 8:1-3, 8; 12-13  (Bấy giờ, dân sự đều nhóm hiệp như thể một 

người, tại phố ở trước cửa Nước. Chúng nói với E-xơ-ra là thầy thông giáo, 

xin người đem quyển sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền 

dạy cho Y-sơ-ra-ên. 2 Ngày mồng một tháng bảy, thầy tế lễ E-xơ-ra đem luật 

pháp đến trước mặt hội chúng, người nam và nữ, cùng những người có thông 

sáng nghe hiểu được. 3 Người đứng tại phố ở trước cửa Nước, đọc trong quyển 

ấy từ rạng đông cho đến trưa, có mặt các người nam và nữ, cùng những kẻ có 

thể hiểu được. Cả dân sự lắng tai nghe đọc sách luật pháp. 8 Họ đọc rõ ràng 

trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người 

ta hiểu lời họ đọc. 12 Cả dân sự bèn đi đặng ăn và uống, gởi cho những phần, 

cùng vui vẻ lắm; vì chúng có hiểu các lời người ta đã truyền dạy cho 

mình. 13 Qua ngày thứ hai, các trưởng tộc của cả dân sự, những thầy tế lễ, và 

người Lê-vi, đều nhóm lại bên E-xơ-ra, là người thông giáo, đặng chú ý nghe 

các lời của luật pháp.) 

9. Lời hứa của Chúa cho kẻ nào thắng:  
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• Kẻ nào thắng, Ta sẽ ban cho ma-na đang giấu kín: Khải huyền 2:17a  

 Xuất 16:32-35  (Môi-se nói rằng: Lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn như vầy: 

Hãy đổ đầy một ô-me ma-na, đặng lưu truyền trải các đời, hầu cho thiên hạ 

thấy thứ bánh ta đã cho các ngươi ăn nơi đồng vắng, khi ta rút các ngươi ra 

khỏi xứ Ê-díp-tô. 33 Môi-se lại nói cùng A-rôn rằng: Hãy lấy một cái bình 

đựng đầy một ô-me ma-na, để trước mặt Đức Giê-hô-va, đặng lưu truyền các 

đời.  35 Dân Y-sơ-ra-ên ăn ma-na trải bốn mươi năm, cho đến khi vào bờ cõi 

xứ Ca-na-an, là xứ có người ta ở) 

• Và Ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận 

lấy không ai biết đến: Khải huyền 2:17b   (Ê-sai 62:2 Bấy giờ các nước sẽ 

thấy sự công bình ngươi, các vua sẽ thấy sự vinh hiển ngươi, ngươi sẽ được 

xưng bằng tên mới mà miệng Đức Giê-hô-va đặt cho) 

• Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh và chia sẻ cho người khác. 
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