BANH SU SONG # 31 = BAY HOI THANH HOM NAY

Bánh Sự Sống: 31

BẢY HỘI THÁNH HÔM NAY

Khi suy niêm Lời Chúa Chúa nhật 2 Phục sinh - C vừa qua, trong Bài đọc 2, sách Khải Huyền
đoạn 1, câu 11 viết như sau: “Điều ngươi thấy, hãy ghi vào sách và gởi cho bảy Hội Thánh.”
Tôi cầu nguyện và đọc hết đoạn này và các đọan kế tiếp, thấy như sau:

Câu 11 nói: bảy Hội Thánh là : Ê-phê-xô, Xi-miếc-na, Péc-ga-mô, Thy-a-ti-ra, Xác-đê,
Phi-la-đen-phi-a và Lao-đi-ki-a. Câu 19 Chúa nhắn nhủ: “Vậy ngươi hãy viết những gì đã thấy,
những gì đang diễn ra và những gì sẽ xảy ra sau này”.
Xin trích dẫn để cùng suy niệm:

1-Hội Thánh Ê-phê-xô: Hội thánh này có, suy nghĩ, việc làm, nhưng không có tấm lòng: “T
a biết các việc ngươi làm, nỗi vất vả và lòng kiên nhẫn của ngươi… những kẻ xưng mình là tông
đồ, mà thực ra không phải
.. Vì thế Chúa kêu trách:
“Nhưng Ta trách ngươi điều này: “ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu. Vậy hãy nhớ xem
ngươi đã từ đâu rơi xuống, hãy hối cải…” (x. Kh 2, 2-5)

1/4

BANH SU SONG # 31 = BAY HOI THANH HOM NAY

2- Hội Thánh Xi-miếc-na: Hội Thánh này xưng đạo Chúa ra rất mạnh; nhưng không thật
sự là con Chúa
: Chúa biết rõ bạn“…Ta biết lời vu khống của những
kẻ xưng mình là Do thái, mà thực ra không phải: chúng chỉ là thành viên của hội đường
Xa-tan…Đừng sợ đau khổ các người sắp phải chịu…Hãy trung thành cho đến chết, rồi Ta sẽ
ban cho người triều thiên sự sống.” (x. Kh 2, 9-10)

3- Hội Thánh Péc-ga-mô: Hội Thánh này biết và tin điều Chúa dạy mà không làm: Nhưng
Ta có điều trách : ở đó ngươi có những kẻ nắm giữ đạo lý của Bi-lơ-ham. Ông này đã dạy Ba-lác
gây cớ vấp ngã cho con cái Ít-ra-en, ăn đồ cúng và làm chuyện gian dâm…Vậy hãy hối cải,
bằng không, Ta sẽ đến với ngươi ngay tức khắc và sẽ dùng lưỡi gươm từ miệng Ta ma giao
chiến” (x. Kh 2, 14-16)

4- Hội Thánh Thy-a-ti-ra: Hội Thánh dung túng cho những người lợi dụng danh Chúa để
làm chuyện gian tham:
Lời Chúa răn đe: “Ta biết các việc ngươi
làm, , biết đức ái, đức tin, công việc phục vụ và lòng khiên nhẫn của ngươi.
Nhưng Ta trách ngươi điều này:
ngươi dung túng I-de-ven, người đàn bà xưng mình là nữ ngôn sứ…,Ta đã cho nó có thời gian
hối cải mà từ bỏ thói gian dâm…Tất cả các Hội Thánh sẽ biết rằng Ta là Đấng dò thấu lòng dạ,
và Ta sẽ tùy theo việc các ngươi làm mà thưởng phạt mỗi người…Ai có tai thì hãy nghe Thần
khí nói với các hội Thánh.” (x. Kh 2, 19-29)

5- Hội Thánh Xác-đê: Hội Thánh này bề ngoài có vẻ sầm uất; nhưng là Hội Thánh bên
trong đang chết:
Sau đây là Lời của Thiên Chúa cảnh cáo : “Ta biết các
việc ngươi làm, biết ngươi được tiếng là đang sống, mà thực ra đã chết. hãy tỉnh thức ! Hãy
củng cố chút sức còn lại đang suy tàn, vì Ta thấy các việc của ngươi không được hoàn
hảo…Hãy nhớ lại: các ngươi đã lãnh nhận và nghe Lời Chúa thế nào, hãy tuân giữ và hối cải…
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!”

(x.Kh 3, 1-4)

6- Hội Thánh Phi-la-đen-phi-a: Hội Thánh này nghe và thực hành Lời Thiên Chúa một
cách đầy đủ nhất:
Sau đây là Lời của Đấng Thánh, Đấng
Chân Thật tuyên bố:
“Vì ngươi đã giữ Lời
Ta dạy phải kiên nhẫn chịu đựng, nên Ta cũng giữ gìn ngươi cho khỏi giờ thử thách sắp xảy
đến trên toàn cõi địa cầu, để thử thách những người sống trên mặt đất. Chẳng bao lâu nữa Ta
sẽ đến; cái gì ngươi đang nắm chắc, hãy nắm chắc, đừng để ai lấy mất triều thiên dành cho
ngươi. Ai thắng Ta sẽ cho làm cột trụ…” (x. Kh 3, 10-12)

7- Hội Thánh Lao-đi-ki-a: Hội Thánh này hâm hâm, dở dở, ba rọi, nửa mỡ, nửa nạc, chẳng
nóng, chẳng lạnh:
Đây là Lời Đấng Amen, Lời Chứng Nhân trung
thành và chân thật, là Khởi Nguyên :

“Ta biết các việc ngươi làm: ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn
hay nóng hẳn đi ! nhưng vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra
khỏi miệng Ta. Ngươi nói : “Tôi giầu có, tôi đã làm giầu,, tôi chẳng thiếu thốn chi”; nhưng ngươi
không biết ngươi là kẻ khốn nạn, đáng thương, nghèo khổ, đui mù và trần truồng…” (x. Kh
3,15-18).

Hy vọng những lời Ban Sự Sống trên sẽ giúp bạn và tôi có dịp đọc, suy niệm cầu nguyện và
đem ra thực hành: “Điều ngươi thấy, hãy ghi vào sách và gởi cho bảy Hội Thánh.” (Kh 1,
11)
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