
CHÚA HIỆN RA ĐỂ GIÚP CÁC MÔN ĐỒ THÀNH CÔNG 
Kinh thánh: Giăng 21:1-24 

Câu gốc: Giăng 10:10 Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn Ta đã đến, hầu cho chiên 

được sự sống và được sự sống dư dật.  

Mục đích: Thi thiên 37:24 Dầu người té, cũng không nằm sải dài; Vì Đức Giê-hô-va lấy tay 

Ngài nâng đỡ người. 

I. Chúa hiện ra với các môn đồ:  

1. Lời giới thiệu về sự hiện ra của Chúa Jêsus: Giăng 21:1 Rồi đó, Đức Chúa Jêsus lại hiện 

ra cùng môn đồ nơi gần biển Ti-bê-ri-át. Việc Ngài hiện ra như vầy: (Giăng 6:1 Rồi đó, Đức 

Chúa Jêsus qua bờ bên kia biển Ga-li-lê, là biển Ti-bê-ri-át.)  

• Trước khi Chúa chưa chết, Ngài đã nói là sẽ gặp họ ở Ga-li-lê: Mác 14:28 Nhưng khi 

Ta sống lại rồi, Ta sẽ đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi. 

2. Sự nhóm lại của các môn đồ: Giăng 21:2 Si-môn Phi-e-rơ, Thô-ma gọi là Đi-đim, Na-tha-

na-ên nguyên ở thành Ca-na trong xứ Ga-li-lê các con trai của Xê-bê-đê và hai người môn 

đồ khác nữa nhóm lại cùng nhau. (Họ không biết làm gì!)  

3. Si-môn Phi-e-rơ quyết định trở lại nghề cũ: C3a Si-môn Phi-e-rơ nói rằng: Tôi đi đánh cá.  

• Mọi người đi theo: C3b Các người kia trả lời rằng: Chúng tôi đi với anh. Các người ấy 

ra đi xuống thuyền,  

• Họ bị thất bại: C3c nhưng trong đêm đó, chẳng được chi hết. (Giăng 15:5) 

4. Đức Chúa Jêsus hiện ra nhưng họ không nhận ra Ngài: Giăng 21:4 Đến sáng, Đức Chúa 

Jêsus đứng trên bờ, nhưng môn đồ không biết đó là Đức Chúa Jêsus.  

• Chúa quan tâm đến nhu cầu của họ: Giăng 21:5 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi các 

con, không có chi ăn hết sao? Thưa rằng: Không → (Phi-líp 4:12 Tôi biết chịu nghèo 

hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu 

dư hay thiếu cũng được.)  

• Chúa chỉ cách để bắt cá: Giăng 21:6 Ngài phán rằng: Hãy thả lưới bên hữu thuyền, thì 

các ngươi sẽ được. Vậy, các người ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nổi không thể 

kéo lên nữa. → (Ngài đến để giúp họ thành công + đáp ứng nhu cầu của họ) 

 Lu-ca 22:35 Đoạn, Ngài lại phán rằng: Khi Ta đã sai các ngươi đi, không đem túi, bao, 

giày chi hết, các ngươi có thiếu gì không? Môn đồ thưa rằng: Không thiếu chi hết.   

❖ Nhắc họ phép lạ bắt được nhiều cá trước đây: Lu-ca 5:5 Si-môn thưa rằng: Thưa 

thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết; dầu vậy, tôi cũng theo lời 

Thầy mà thả lưới. Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. 

(Sau hơn ba năm theo Chúa giờ họ trở lại chỗ họ mới khởi đầu) 

❖ Nhắc lại sự kêu gọi của Ngài cho họ:  Ma-thi-ơ 4:18 Khi Ngài đang đi dọc theo mé 

biển Ga-li-lê, thấy hai anh em kia, là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, với em là Anh-rê, 

đang thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. 19 Ngài phán cùng hai 

người rằng: Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới 

người. 20 Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài. 21 Từ đó đi một đỗi xa xa nữa, Ngài 

thấy hai anh em khác, là Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, với em là Giăng, đang cùng cha 

mình là Xê-bê-đê vá lưới trong thuyền; Ngài bèn gọi hai người. 22 Tức thì hai người 

đó bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài. 

• Môn đồ được Chúa yêu nhận ra Ngài: C7 Môn đồ mà Đức Chúa Jêsus yêu bèn nói với 

Phi-e-rơ rằng: Ấy là Chúa! Khi Si-môn Phi-e-rơ nghe rằng ấy là Chúa, bèn lấy áo dài 

quấn mình (vì đang ở trần) và nhảy xuống nước. → (Giăng 13:23) 8 Các môn đồ khác 

đem thuyền trở lại, kéo tay lưới đầy cá, vì cách bờ chỉ chừng hai trăm cu-đê mà thôi.  

https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/21:1
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/40/14:28
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/21:2
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/21:3
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/21:3
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/21:4
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/21:5
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/49/4:12
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/21:6
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/41/22:35
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/41/5:5
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/39/4:19
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/39/4:20
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/39/4:21
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/39/4:22
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/21:7
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/21:8


5. Chúa đã chuẩn bị thức ăn sáng cho môn đồ: Giăng 21:9 Lúc môn đồ đã lên bờ, thấy tại đó 

có lửa than, ở trên để cá, và có bánh. (Than lửa: Mác 14:54 ; Bánh: Mác 8:19 Khi Ta bẻ 

năm cái bánh cho năm ngàn người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn? Thưa: Mười 

hai giỏ. 20 Còn khi Ta bẻ bảy cái bánh cho bốn ngàn người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy 

bánh vụn? Thưa: Bảy giỏ.) 

• Chúa cho họ dự phần: Giăng 21:10 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đem cá các ngươi 

mới đánh được đó lại đây.  

• Số cá Chúa cho bắt được: Giăng 21:11 Si-môn Phi-e-rơ xuống thuyền, kéo tay lưới đầy 

một trăm năm mươi ba con cá lớn lên bờ; và, dầu nhiều cá dường ấy, lưới vẫn không đứt.  

• Chúa kêu họ đến ăn: Giăng 21:12 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy lại mà ăn. Nhưng 

không một người môn đồ nào dám hỏi rằng: Ngươi là ai? Vì biết quả rằng ấy là Chúa. 13  

 Đức Chúa Jêsus lại gần, lấy bánh cho môn đồ, và cho luôn cá nữa. 14 Ấy là lần thứ ba mà 

Đức Chúa Jêsus hiện ra cùng môn đồ Ngài, sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại. 

II. Chúa nói chuyện với Phi-e-rơ: Giải quyết sự tổn thương và giao trách nhiệm cho ông 

1. Chúa cho chúng ta học cách để gây dựng: Khi ăn rồi → (Giăng 21:15a) 

2. Chúa đặt câu hỏi để Phi-e-rơ xác định tình yêu của Phi-e-rơ: Yêu Chúa hơn hết 

Giăng 21:15b Đức Chúa Jêsus phán cùng Si-môn Phi-e-rơ rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, 

ngươi yêu Ta hơn những kẻ nầy chăng?  

• Phi-e-rơ trả lời: 15b Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa.  

• Chúa giao trách nhiệm: Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn những chiên con Ta.  

3. Chúa hỏi lần thứ hai: Giăng 21:16a Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Si-môn, 

con Giô-na, ngươi yêu Ta chăng? 

•  Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. (Giăng 21:16b) 

• Chúa giao trách nhiệm: Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên Ta.  

4. Chúa hỏi lần thứ hai: Giăng 21:17a Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Si-

môn, con Giô-na, ngươi yêu Ta chăng?  

• Thái độ của Phi-e-rơ khi Chúa hỏi lần thứ ba: Chúa chạm đến vết thương lòng của 

ông.  Giăng 21:17b Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu Ta 

chăng: Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc; Chúa biết rằng tôi yêu 

Chúa! (Chúa muốn giải cứu ông khỏi sự mặc cảm tội chối Chúa ba lần) 

• Chúa giao trách nhiệm: Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên Ta.  

 (Ma-thi-ơ 16:18 Còn Ta, Ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ,Ta sẽ lập Hội thánh Ta 

trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó)   

5. Chúa báo trước về cuộc đời của Phi-e-rơ: Giăng 21:18 Quả thật, quả thật, ta nói cùng 

ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi; nhưng khi ngươi 

già, sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không 

muốn. 19 Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào đặng sáng danh Đức Chúa 

Trời. Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại rằng: Hãy theo Ta.  

• Phi-e-rơ muốn biết về cuộc đời của Giăng: Giăng 21:20 Phi-e-rơ xây lại, thấy môn đồ 

mà Đức Chúa Jêsus yêu đến sau mình, tức là người đang bữa ăn tối, nghiêng mình trên 

ngực Đức Chúa Jêsus mà hỏi rằng: Lạy Chúa, ai là kẻ phản Chúa? 21 Khi thấy người đó, 

Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, còn người nầy, về sau sẽ ra thế nào?  

6. Chúa muốn Phi-e-rơ biết việc của mình là theo Ngài: Đừng quan tâm đến việc của Giăng 

C22 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi Ta đến, thì can hệ gì với 

ngươi? Còn ngươi, hãy theo Ta. → (2 Phi-e-rơ 1:10 Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc 

chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã;) 
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• Môn đồ hiểu sai ý Chúa muốn nói về Giăng: Giăng 21:23 Vậy, có tiếng đồn ra trong 

vòng các anh em rằng người môn đồ đó sẽ không chết. 

• Giăng hiểu ý Chúa muốn nói về mình: Giăng 21:23b Nhưng Đức Chúa Jêsus vốn 

chẳng phải nói rằng: Người đó sẽ không chết; song nói rằng: Nếu Ta muốn người cứ ở 

cho tới khi Ta đến, thì can hệ gì với ngươi? đó thôi. 24 Ấy chính là môn đồ đó làm chứng 

về những việc nầy và đã chép lấy; chúng ta biết lời chứng của người là thật.  

7. Cầu nguyện: Theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh 
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