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NGÀY 13: 17-01-2021 

TA CHỜ ĐỢI CON MỞ CỬA 
Kinh thánh: Khải-huyền 3:14-22 

 Câu gốc: Khải-huyền 3:20 Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa 

cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với Ta. 

 

Khải-huyền 3:14 Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Lao-đi-xê rằng: Nầy là lời 

phán của Đấng A-men, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế 

của Đức Chúa Trời:  

1. Đức Chúa Jêsus bày tỏ Ngài cho Hội thánh Lao-đi-xê: là một Hội thánh kiêu căng giữa 

một thành phố giàu có, và nguội lạnh. 

• Lời phán của Đấng Amen: Đấng làm chứng thành tín chân thật (C14b)  

Khải- 22:20 Đấng làm chứng cho những điều ấy, phán rằng: Phải, Ta đến mau chóng. A-

men, lạy Đức Chúa Jêsus, xin hãy đến! 

• Vài ý nghĩa của chữ Amen:   

o Amen là biểu lộ đồng tình mong muốn như vậy:  Nê-hê-mi 8:6 E-xơ-ra ngợi khen 

Giê-hô-va Đức Chúa Trời cao cả; cả dân sự bèn giơ tay lên, mà đáp lại rằng: A-men, 

A-men! rồi chúng cúi đầu, sấp mặt xuống đất mà thờ lạy Đức Giê-hô-va. 

o Amen khi dân sự đồng tình lập giao ước với lời Chúa:  Phục-truyền Luật-lệ Ký 27 

o Amen cũng nghĩa: "Đúng như vậy; quả thật vậy" Đức Chúa Jêsus hay sử dụng nó 

o A-men được dùng sau một lời thề hứa long trọng và người thề hứa phải chịu trách 

nhiệm. (Giê-rê-mi 11:4b-5) 

• Đấng làm đầu, là cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời:  Giăng 1:3 Muôn vật bởi 

Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. → (Châm-ngôn 8:22 Trong 

buổi Đức Giê-hô-va khởi cuộc tạo hóa, và thời thái cổ, trước khi chưa dựng nên muôn vật 

thì Ngài đã có Ta.) 

2. Đức Chúa Jêsus biết và cảnh báo rất mạnh về:  

• Tình trạng của Hội thánh Lao-đi-xê: Khải- 3:15 Ta biết công việc của ngươi; ngươi 

không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay! → 1 Các Vua 18:21  

đi giẹo hai bên → Theo Chúa xa xa như Phi-e-rơ: Ma-thi-ơ 26:75 

• Chúa sẽ nhả họ ra: Khải-huyền 3:16 Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không 

lạnh, nên Ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng Ta. → (Ê-sai 5:4 Có điều chi nên làm cho vườn 

nho Ta mà Ta không làm cho nó chăng? Cớ sao khi Ta mong sanh trái nho, thì nó lại 

sanh trái nho hoang vậy? 5 Nầy, Ta sẽ bảo các ngươi về điều Ta định làm cho vườn nho 

Ta: Ta phá rào, nó sẽ bị cắn nuốt; Ta hạ tường xuống, nó sẽ bị giày đạp. 6 Ta sẽ để nó 

hoang loạn, chẳng tỉa sửa, chẳng vun xới; nhưng tại đó sẽ mọc lên những gai gốc và chà 

chuôm; Ta lại truyền cho mây đừng làm mưa xuống trên nó nữa.) → Ma-thi-ơ 12:30 Ai 

không ở với Ta, thì nghịch cùng Ta; ai không thâu hiệp với Ta, thì tan ra. 

• Họ đang sống trong sự lừa dối: Khải-huyền 3:17 Vả, ngươi nói: ta giàu, ta nên giàu có 

rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, 

đui mù và lõa lồ.  → (Lu-ca 6:24 Song, khốn cho các ngươi và người giàu có, vì đã được 

sự yên ủi của mình rồi! 25 Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang no, vì sẽ đói! Khốn cho 

các ngươi là kẻ hiện đang cười, vì sẽ để tang và khóc lóc!) 

• Chúa khuyên họ mua vàng thử lửa của Chúa: Họ đang có vàng tạm bợ, hay hư nát 

Khải-huyền 3:18a Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của Ta, hầu cho ngươi trở nên 

giàu có; (1 Phi-e-rơ 1:7 hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, 
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dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus 

Christ hiện ra. → Châm-ngôn 8:18 Sự giàu có, sự tôn trọng, của cải bền lâu, và sự công 

bình, đều ở nơi Ta. 19 Bông trái Ta tốt hơn vàng, đến đỗi hơn vàng ròng; Hoa lợi của Ta 

quí hơn bạc cao. 21a Đặng làm cho kẻ yêu mến Ta hưởng được của cải thật.)  

• Thân thể họ cần áo trắng che phủ: Khải- 3:18b  Mua những áo trắng, hầu cho ngươi 

được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra; →( Khải- 3:4 Nhưng, ở 

Sạt-đe, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo xống mình: những kẻ đó sẽ mặc áo 

trắng mà đi cùng Ta, vì họ xứng đáng như vậy.)  

• Mắt họ cần được thấy: Khải-huyền 3:18b  lại mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, 

hầu cho ngươi thấy được. → (Ê-sai 43:8a  Hãy đem dân nầy ra, là dân có mắt mà đui, → 

 2 Cô-rinh-tô 4 :3 Nếu Tin Lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những 

kẻ hư mất, 4 cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ 

không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức 

Chúa Trời.) 

3. Chúa bày tỏ tình yêu đối với Hội thánh Lao-đi-xê: 

• Chúa quở trách, sửa dạy: Khải-huyền 3:19a Phàm những kẻ Ta yêu thì Ta quở trách 

sửa phạt; → (Hê-bơ-rơ 12:5 lại đã quên lời khuyên anh em như khuyên con, rằng: Hỡi 

con, chớ dể ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách, chớ ngã lòng; → Châm-ngôn 

13:24 Người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình; Song ai thương con ắt cần lo sửa trị 

nó. → 2 Ti-mô-thê 3:16 Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự 

dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình.) 

• Chúa kêu gọi: Vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi (19b): Hê-bơ-rơ 12:12 Vậy, hãy 

dở bàn tay yếu đuối của anh em lên, luôn cả đầu gối lỏng lẻo nữa. 13 Khá làm đường 

thẳng cho chân anh em theo, hầu cho kẻ nào què khỏi lạc đường mà lại được chữa lành 

nữa.  

4. Tình yêu của Hội thánh Lao-đi-xê đối với Chúa: không muốn Chúa làm Chủ  

• Để Chúa đứng ngoài cửa: Khải-huyền 3: 20 Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai 

nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và 

người với Ta. → (Gia-cơ 5:9c kìa, Đấng xét đoán đứng trước cửa.) 

5. Phần thưởng Chúa hứa cho những người nào thắng: Khải-huyền 3:21 Kẻ nào thắng, Ta 

sẽ cho ngồi với Ta trên ngôi Ta, như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngôi Ngài. 

→ (Giăng 14:3 Khi Ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, Ta sẽ trở lại đem các 

ngươi đi với Ta, hầu cho Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.) 

• Ai có tai, hãy nghe: Khải-huyền 3:22 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng 

các Hội thánh! → (Ê-sai 50:4b Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để 

nghe lời Ngài dạy, như học trò vậy.) 

6. Cầu nguyện: Xin Đức Chúa Jêsus tha thứ cho sự yếu đuối của con, nhờ năng lực của Đức 

Thánh Linh giúp con có một đời sống hết lòng yêu mến Chúa và bước theo dấu chân Ngài kể 

từ giờ phút này. Trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen! 
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