
THƯ CHÚA GỞI CHO HỘI THÁNH THI-A-TI-RƠ 
Kinh thánh: Khải huyền 2:18-29 

Câu gốc: Khải huyền 2:29 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các 

Hội thánh! 

Mục đích: Khải-huyền 3:19 Phàm những kẻ Ta yêu thì Ta quở trách sửa phạt; vậy 

hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi. 

1. Đức Chúa Jêsus gởi thư đến Hội thánh qua sứ đồ Giăng:  

Khải huyền 2:18 Ngươi cũng hãy viết thơ cho thiên sứ của Hội thánh Thi-a-ti-rơ 

rằng: Nầy là lời phán của Con Đức Chúa Trời, 

a. Là Đấng: mắt như ngọn lửa, và chân như đồng sáng: → (Ê-xê-chi-ên 8:2 Bấy 

giờ ta thấy, và nầy, có hình giống như hình trạng lửa. Từ hình trạng ngang 

lưng người ấy trở xuống, thì là lửa; còn từ lưng trở lên, thì như hình trạng sáng 

chói, tựa đồng bóng nhoáng.) 

b. Chúa Đấng biết mọi công việc của những người trong Hội thánh: 

Khải huyền 2:19 Ta biết công việc ngươi, lòng thương yêu ngươi, đức tin 

ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi, và công việc sau rốt 

ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. → (Xuất Ê- 3:7 Đức Giê-hô-va 

phán rằng: Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân Ta tại xứ Ê-díp-tô, và có 

nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó; phải, Ta biết được nỗi 

đau đớn của nó.) 

2. Tội lỗi cần phải tránh:  

a. Dung túng Giê-sa-bên: Khải huyền 2:20 Nhưng điều Ta trách ngươi, ấy là 

ngươi còn dung (túng) cho Giê-sa-bên,  (dung túng = đồng ý chứa chấp) 

• Giê-sa-bên là vợ của vua A-háp: 1 Các vua 16:30 A-háp, con trai Ôm-ri, 

làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va hơn hết thảy các người tiên bối 

mình. 31 Vả, người lấy sự bắt chước theo tội lỗi của Giê-rô-bô-am, con trai 

Nê-bát, làm nhỏ mọn, nên người đi lấy Giê-sa-bên, con gái Ết-ba-anh, vua 

dân Si-đôn, mà làm vợ; người cũng đi hầu việc Ba-anh và thờ lạy 

nó. 32 Người lập một bàn thờ cho Ba-anh tại trong miễu của Ba-anh mà 

người đã cất tại Sa-ma-ri. 33 A-háp cũng dựng lên một hình tượng Át-tạt-

tê. Vậy, A-háp làm nhiều điều ác, chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của 

Y-sơ-ra-ên hơn các vua Y-sơ-ra-ên trước mình. 

b. Công việc của Giê-sa-bên: 

• Người nữ ấy xưng mình là tiên tri: Linh của Giê-sa-bên hành động. 

 Diệt tiên tri của Chúa: 1 Các Vua 18:4 Xảy ra khi Giê-sa-bên diệt hết các 

đấng tiên tri của Đức Giê-hô-va, thì Áp-đia có đem một trăm đấng tiên tri 

đi giấu trong hai hang đá, mỗi hang năm mươi người, dùng bánh và nước 

mà nuôi họ. 

• Dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ Ta: đặng rủ chúng nó phạm tà dâm, 
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1 Các vua 21:25 Quả thật, chẳng có ai giống như A-háp, buông mình làm 

điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, vì bị hoàng hậu Giê-sa-bên xui giục 

người. → (2 Các vua 9:22 Vừa khi Giô-ram thấy Giê-hu thì nói rằng: Hỡi 

Giê-hu, bình yên chăng? Nhưng Giê-hu đáp rằng: Chi! Hễ sự gian dâm sự 

tà thuật của Giê-sa-bên mẹ vua, còn nhiều dừng ấy, thì bình yên sao đặng?)  

• Và ăn thịt cúng thần tượng:   

 Giê-sa-bên nuôi 850 tiên tri Ba-anh và Át-tạt-tê tại nhà: 1 Các Vua 

18:19 Vậy bây giờ vua hãy sai người đi nhóm cả Y-sơ-ra-ên, với bốn trăm 

năm mươi tiên tri của Ba-anh, và bốn trăm tiên tri của Át-tạt-tê, ăn tại 

bàn Giê-sa-bên, khiến họ đến cùng tôi trên núi Cạt-mên; → (1 Các vua 

21:26 Người làm điều gớm ghiếc quá độ, mà theo hình tượng, y như dân 

A-mô-rít làm, → Thi 106:28 Tổ phụ chúng tôi cũng cúng thờ Ba-anh-Phê-

ô, ăn của lễ cúng kẻ chết; 29 Như vậy họ chọc giận Đức Chúa Trời vì những 

việc làm của họ, và ôn dịch bèn phát ra giữa họ. → Lê-vi Ký 17:7 Dân Y-

sơ-ra-ên cũng chẳng nên dâng của lễ mình cho ma quỉ nữa, mà thông 

dâm cùng nó. Điều nầy sẽ làm một lệ định đời đời cho họ trải qua các thế 

đại. → 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.) 

c. Họ không chịu ăn năn điều tà dâm: Khải huyền 2:21 Ta đã cho nó thì giờ 

để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó! → (2 Phi-e-rơ 3:9 Chúa 

không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng 

Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết 

mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.)  

3. Lời cảnh báo: 

a. Bị quăng trên giường đau đớn: Khải huyền 2:22a Nầy, Ta quăng nó trên 

giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó, → (1 Cô-rinh-tô 

5:5 rằng, một người như thế phải phó cho quỉ Sa tan, để hủy hoại phần 

xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Jêsus.) 

Khải 3:19 Phàm những kẻ Ta yêu thì Ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng 

sốt sắng, và ăn năn đi. 

b. Bị quăng vào tai nạn lớn: Khải huyền 2:22b mà không ăn năn việc làm của 

nó, thì Ta cũng quăng vào tai nạn lớn. → (Rô-ma 2:5 Bởi lòng ngươi cứng 

cỏi, không ăn năn, thì tự chấp chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, khi sẽ 

hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời.) 

c. Ta sẽ đánh chết con cái nó: Là những kẻ theo Giê-sa-bên 

Ta sẽ đánh chết con cái nó; và mọi Hội thánh sẽ rõ Ta là Đấng dò biết lòng dạ 

loài người; → Khải huyền 2:23  → (Đavít  → 2 Sa-mu-ên 12:15)  

d. Bị báo lại tùy công việc: và Ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các 

ngươi mà báo lại. → (Thi thiên 7:9 Ồ, Đức Chúa Trời công bình! là Đấng dò 
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xét lòng dạ loài người, xin hãy khiến cùng tận sự gian ác kẻ dữ, song hãy làm 

cho vững vàng người công bình. → Giê-rê-mi 17:10 Ta, Đức Giê-hô-va, dò 

xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy 

kết quả của việc họ làm.) 

4. Lời hứa: Khải huyền 2:24 Nhưng, với các ngươi là kẻ khác ở tại Thi-a-ti-rơ, 

chưa từng nhận lấy đạo đó và chưa biết điều sâu hiểm của quỉ Sa-tan, như chúng 

vẫn nói, thì Ta phán dặn rằng Ta không gán cho các ngươi gánh nặng khác. 

a. Được ban quyền cai trị: Khải huyền 2:26 Kẻ nào thắng, và giữ các việc của 

Ta đến cuối cùng, Ta sẽ ban cho quyền trị các nước.  

b. Được Chúa cho cai trị bằng cậy gậy sắt: Khải huyền 2:27 kẻ đó sẽ cai trị 

bằng một cây gậy sắt, và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khác nào chính Ta 

đã nhận quyền cai trị đó nơi Cha Ta. → (Thi 2:9 Con sẽ dùng cây gậy sắt mà 

đập bể chúng nó; Con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm.) 

c. Được Chúa cho  ngôi sao mai: Khải huyền 2:28 Ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao 

mai. → (Khải 22:16 Ta là Jêsus, đã sai thiên sứ Ta đến làm chứng về những 

sự đó cho các ngươi trước mặt các Hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, 

là sao mai sáng chói. → 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.) 

5. Mệnh lệnh: Khải huyền 2:25 Chỉ các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có, 

cho tới chừng Ta đến. → (Khải- 1:3 Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời 

tiên tri nầy, và giữ theo điều đã viết ra đây. Vì thì giờ đã gần rồi.) 

• Hãy nghe lời Chúa: Khải huyền 2:29 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh 

Linh phán cùng các Hội thánh! 

6. Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, Nhờ Chúa ứng dụng vào đời 

sống và chia sẻ cho người khác. 
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