
THƯ CHÚA GỬI CHO HỘI THÁNH LAO-ĐI-XÊ 
Khải huyền 3:14-22 

Câu gốc: 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.   

1. Địa chỉ Chúa gởi thư: Khải huyền 3:14a Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của 

Hội thánh Lao-đi-xê (Nghĩa: nơi thịnh vượng về thương mại). 

2. Đấng gởi thư: Khải huyền 3:14b 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: 

• Đấng làm đầu 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;  Cô-lô-se 

1:15 Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng 

sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. 16 Vì muôn vật đã được dựng nên trong 

Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc 

ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi 

Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. 17 Ngài có trước muôn vật, và muôn 

vật đứng vững trong Ngài. 

3. Chúa biết tình trạng của Hội thánh: Khải huyền 3:15 Ta biết công việc của 

ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay! 

 Ma-thi-ơ 24:12 Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều 

người sẽ nguội lần. 

4. Chúa cảnh báo Hội thánh: Khải huyền 3:16 Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không 

nóng cũng không lạnh, nên Ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng Ta. (Ngài không chịu 

trách nhiệm nữa) 

5. Tình trạng của Hội thánh: Giàu có vật chất, nhưng nghèo khổ thuộc linh 

• Tự phụ: 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.  Mác 4:19 sự lo lắng về đời nầy, sự mê đắm về giàu sang, 

và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ, làm cho nghẹt ngòi đạo, và trở 

nên không trái. 

6. Chúa kêu gọi Hội thánh mua 3 thứ: Khải huyền 3:18 

a. Mua vàng: Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của Ta, hầu cho ngươi trở 

nên giàu có; (18a)  1 Phi-e-rơ 1:5-7, 5 là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của 

Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt! 6 Anh 

em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc 

phải buồn bã ít lâu; 7 hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay 

hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em 

khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra. 

b. Mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần 

truồng ngươi khỏi lộ ra; (18b)  2 Cô-rinh-tô 5:3 miễn là gặp thấy chúng ta 

https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/65/3:21
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/65/3:14
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/65/3:14
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/50/1:15
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/50/1:16
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/50/1:17
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/65/3:15
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/39/24:12
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/65/3:16
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/65/3:17
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/40/4:19
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/65/3:18
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/65/3:18
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/59/1:5
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/59/1:5
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/59/1:6
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/59/1:7
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/65/3:18
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/46/5
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/46/5:3


THƯ CHÚA GỞI CHO HỘI THÁNH LAO-ĐI-XÊ 
 

2 
 

đang mặc áo, không trần truồng.  4 Bởi chưng chúng ta ở trong nhà tạm nầy, 

than thở dưới gánh nặng, vì chúng ta không cầu cho bị lột trần, song cầu cho 

được mặc lại, để sự gì hay chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi.   Khải 

19:8 đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn   vải 

gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. 

c. Mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. (18c) 

Ê-sai 56:10a Những kẻ canh giữ của Y-sơ-ra-ên đều là đui mù,  

7. Mệnh lệnh của Chúa cho Hội thánh: Ngài yêu Hội thánh  

Khải huyền 3:19a Phàm những kẻ Ta yêu thì Ta quở trách sửa phạt;  Thi-thiên 

94:12 Hỡi Đức Giê-hô-va, phước cho người nào Ngài sửa phạt, và dạy luật pháp 

Ngài cho,  1 Cô-rinh-tô 11:32 Song khi chúng ta bị Chúa xét đoán, thì bị 

Ngài sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian. 

• Vậy hãy có lòng sốt sắng: Rô-ma 12:11 Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; 

phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa. (19b) 

• Và ăn năn đi: (19c)  Khải-huyền 2:5 Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ 

đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình; 

8. Sự hiện diện của Chúa tại Hội thánh: Khải huyền 3:20a Nầy, Ta (đang) đứng 

ngoài cửa mà gõ;  không có Chúa ở trong Hội thánh! 

• Trừ Chúa ra: Thi-thiên 16:2 Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là 

Chúa tôi; Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác.  Giăng 15:5 Ta là gốc 

nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; 

vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được. 

• Ngài là Đầu của Hội thánh: Cô-lô-se 1:18 Ấy cũng chính Ngài là đầu 

của thân thể, tức là đầu Hội thánh. Ngài là ban đầu sanh trước nhất từ trong 

những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu mọi sự.    

❖ Ma-quỉ thích Chúa ở trên nóc: Ma-thi-ơ 4:5 Ma quỉ bèn đem Ngài vào 

nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ 6 và nói rằng: Nếu ngươi phải 

là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: 

Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các Đấng ấy sẽ nâng ngươi 

trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng.  Thi 91:11-12 

9. Chúa kêu gọi: Nếu ai nghe tiếng Ta (20b):  vì có người nghe mà không mở. 

• Mà mở cửa cho (20c): vui lòng tiếp đón Ngài 

• Thì Ta sẽ vào cùng người ấy (20d): Ngài vui lòng vào 

• Ăn bữa tối với người, và người với Ta (20e): Thông công, trò chuyện với 

Ngài  Như Áp-ra-ham: Sáng thế ký 18:1-33 

❖ Dân làng Sa-ma-ri không đón tiếp Chúa hai lần: Mác 5:17 Chúng bèn 

xin Ngài ra khỏi địa phận mình:  Lu-ca 9:52-53 Không tiếp Ngài 

• Tình trạng của người nghe nhưng từ chối mở cửa: Chúa - Hội thánh 

❖ Người nữ có nghe tiếng lương nhân gõ cửa: Nhã ca 5:2a Tôi ngủ, nhưng 
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lòng tôi tỉnh thức. Ấy là tiếng của lương nhân tôi gõ cửa, mà rằng:  

o Nghe tiếng kêu mở cửa: Nhã 5:2b Hỡi em gái ta, bạn tình ta, chim bò 

câu ta, kẻ toàn hảo của ta ơi, hãy mở cửa cho ta!   

❖ Lương nhân đứng chờ rất lâu: Nhã ca 5:2c Vì đầu Ta đầy sương móc, 

lọn tóc Ta thấm giọt ban đêm.   Ma-thi-ơ 25:5 Chàng rễ đến trễ 

❖ Biện hộ lý do không mở cửa: Nhã ca 5:3 Tôi đã cổi áo ngoài rồi, làm sao 

mặc nó lại? Tôi đã rửa chân rồi, lẽ nào làm lấm lại?  

o Nàng có cảm động trong lòng: Nhã ca 5:4 Lương nhân tôi thò tay vào 

lỗ cửa, lòng dạ tôi cảm động vì cớ người.  (Cảm xúc) 

❖ Nàng đáp ứng sự gõ cửa: Nhã ca 5:5 Tôi bèn chổi dậy đặng mở cửa cho 

lương nhân tôi; Tay tôi nhỏ giọt một dược, và ngón tay tôi chảy một dược 

ròng trên nạm chốt cửa.  6 Tôi mở cửa cho lương nhân tôi,  

o Nhưng bị trễ: Nhã ca 5:6 Nhưng người đã lánh đi khỏi rồi. Đang khi 

người nói lòng tôi mất vía. Tôi tìm kiếm người, nhưng không có gặp; 

Tôi gọi người, song người chẳng đáp ...  Châm-ngôn 1:24 Bởi vì Ta 

kêu gọi, mà các ngươi không khứng nghe, Ta giơ tay Ta ra, lại chẳng 

có ai chủ ý. 25 Nhưng các ngươi đã bỏ hết lời khuyên dạy Ta, không 

chịu lời quở trách Ta; 26 Nên trong lúc các ngươi bị tai nạn, Ta cũng sẽ 

chê cười, khi sự sợ hãi giáng cho các ngươi, ắt Ta sẽ nhạo báng; 

• Hãy giống như Xa-chê: Hân hoan đón chào Ngài 

❖ Tình trạng của Xa-chê: Lu-ca 19:1  Đức Chúa Jêsus vào thành Giê-ri-cô, 

đi ngang qua phố. 2 Tại đó, có một người tên là Xa-chê, làm đầu bọn thâu 

thuế, và giàu có.  Một người giàu sống trong tội lỗi 

❖ Tấm lòng của Xa-chê: Lu-ca 19:3  Người đó tìm xem Đức Chúa Jêsus là 

ai, nhưng không thấy được, vì đoàn dân đông lắm, mà mình lại thấp. 4 Vậy, 

Xa-chê chạy trước, trèo lên cây sung, để ngó thấy Đức Chúa Jêsus, vì Ngài 

phải đi qua đó.  Ông đã vượt qua mọi sự ngăn trở 

❖ Được Chúa Jêsus quan tâm và có lời hứa cho ông: Lu-ca 19:5  Đức 

Chúa Jêsus đến chỗ ấy, ngước mắt lên mà phán rằng: Hỡi Xa-chê, hãy 

xuống cho mau, vì hôm nay Ta phải ở nhà ngươi  

❖ Thái độ của Xa-chê khi gặp Chúa: Lu-ca 19:6 Xa-chê vội vàng xuống 

và mừng rước Ngài.  

❖ Thái độ của những người chung quanh: Lu-ca 19:7a Ai nấy thấy vậy, 

đều lằm bằm rằng: Người nầy vào nhà kẻ có tội mà trọ!  

10. Lời hứa Chúa dành cho: 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. Khải huyền 3:21 

• Chúa kêu gọi Hội thánh: Khải huyền 3:22 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh 

Linh phán cùng các Hội thánh!  

11. Cầu nguyện đáp ứng bài học 
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