
ĐỨC CHÚA JÊSUS CẦU NGUYỆN CHO MÌNH 
Kinh thánh: Giăng 17:1-8 

Câu gốc: 1 Phi-e-rơ 2:21 anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ 

cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài; 

Mục đích: Hê-bơ-rơ 4:14 Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các từng 

trời, tức là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin.  

 

1. Xin Cha làm cho Con được vinh hiển: Giăng 17:1 Đức Chúa Jêsus phán như vậy, đoạn, 

ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến; xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng 

làm vinh hiển Cha, 

a. Đức Chúa Jêsus phán như vậy (1a): Chúa phán dạy những điều từ Giăng đoạn 13-16 

b. Đoạn, ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha (1b): Ngài liên kết với Đức Chúa Cha  
Mác 6:41 Đức Chúa Jêsus lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, rồi 

bẻ bánh ra mà trao cho môn đồ, đặng phát cho đoàn dân; lại cũng chia hai con cá cho họ 

nữa → (Giăng 11:41 Vậy, họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Jêsus bèn nhướng mắt lên trời mà 

rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha, vì đã nhậm lời tôi.) → Một trong cách Ngài thưa chuyện 

với Cha. 

• Đức Chúa Jêsus dạy môn đồ cầu nguyện theo cách của Ngài:  

Ma-thi-ơ 6:9 Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: lạy Cha chúng tôi ở trên trời; 

1 Giăng 5:14 Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý 

muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. 

c. Giờ đã đến (1c): Giờ Chúa bước vào sự thương khó /đóng đinh và chết → Qua Đoạn 18 

Lu-ca 24:26  Há chẳng phải Đấng Christ chịu thương khó thể ấy, mới được vào sự vinh 

hiển mình sao? → (Hê-bơ-rơ 9:12 Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không 

dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc 

tội đời đời.  16 Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương 

xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.) 

d. Xin Cha làm vinh hiển Con (1d): Không tự tôn vinh mình→ (Giăng 8:54 Đức Chúa 

Jêsus đáp rằng: Nếu Ta tự tôn vinh, thì sự vinh hiển Ta chẳng ra gì; ấy là Cha Ta làm 

vinh hiển Ta, là Đấng các ngươi xưng là Đức Chúa Trời của mình. → Giăng 5:41 Ta 

chẳng cầu vinh hiển bởi người ta mà đến đâu;) → Trong Giăng 17:5 Cha ôi! bây giờ xin 

lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển Con 

nơi chính mình Cha. → Giăng 1:14 Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn 

và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một 

đến từ nơi Cha. → (Đọc Giăng 1:1-13; Mi-chê 5:1; Châm ngôn 8:22) 

• Chúa phán với người Giu-đa: Giăng 5:44 Các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của 

nhau, không tìm kiếm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thể nào 

các ngươi tin được? → Họ đang hưởng sự vinh hiển tạm và kết cuộc là hư không: Vì 

nó đến từ con người→ ma-quỉ (Lu-ca 4:5-7) 

e. Con cũng làm vinh hiển Cha (1e): Vâng phục Cha hoàn toàn cho đến chết 

Ma-thi-ơ 6:9c Danh Cha được (tôn) thánh;  10 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở 

đất như trời → (Giăng 12:28 Cha ơi, xin làm sáng danh Cha! Bấy giờ có tiếng từ trên trời 

phán xuống rằng: Ta đã làm sáng danh rồi, Ta còn làm cho sáng danh nữa!) 

2. Cha ban quyền cho Con đến cai trị và ban sự sống đời: (Rô-ma 5:17b) 

Giăng 17: 2 và nhân quyền phép Cha đã ban cho Con cai trị loài xác thịt, Con được ban sự 

sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho Con. → (Giăng 3:16 Vì Đức Chúa Trời 
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yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư 

mất mà được sự sống đời đời.) → Lần thứ hai Chúa đến cai trị: Khải-huyền 19:15 Có một 

lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân, và cai trị họ bằng một 

cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. 

• Chúa giải thích về sự sống đời đời: Giăng 17:3 Vả, sự sống đời đời là nhìn biết 

Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến.  

❖ Vì Đức Chúa Jêsus đến để bày tỏ Cha cho mọi người: 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.→ (Giăng 14:6 Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là 

đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha. 7 Ví 

bằng các ngươi biết Ta, thì cũng biết Cha Ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã 

thấy Ngài.) → Loài người bị đánh mất tình yêu thương của Đức Chúa Cha vì tội 

lỗi của A-đam Sáng thế đoạn 3. 

→ Phi-líp chưa nhận biết Cha qua Chúa Jêsus: Giăng 14:8 Phi-líp thưa rằng: Lạy 

Chúa, xin chỉ Cha cho chúng tôi, thì đủ rồi. 9 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi Phi-

líp, Ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà ngươi chưa biết Ta! Ai đã thấy Ta, tức là 

đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi? 10 Ngươi há 

không tin rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta, hay sao? Những lời Ta nói với 

các ngươi, chẳng phải Ta từ nói; ấy là Cha ở trongTa, chính Ngài làm trọn việc 

riêng của Ngài.  

→ Người Giu-đa không chấp nhận Đức Chúa Jêsus là Đấng Cha sai đến:  

− Họ từ chối Chúa Jêsus và sự viếng thăm của Ngài. → Giăng 1:11 

− Áp-ra-ham đã nhận ra Chúa và đón tiếp Ngài → Sáng thế ký đoạn 18. 

  Giăng 8:37 Ta biết rằng các ngươi là dòng dõi Áp-ra-ham, nhưng các ngươi tìm   

   thế để giết Ta, vì đạo Ta không được chỗ nào ở trong lòng các ngươi. 38 Ta nói  

   điều Ta đã thấy nơi Cha Ta; còn các ngươi cứ làm điều đã học nơi cha mình. 42  

    Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ví bằng Đức Chúa Trời là Cha các ngươi, thì các  

   ngươi sẽ yêu Ta, vì Ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến; bởi chưng  

   Ta chẳng phải đã đến tự mình đâu, nhưng ấy chính Ngài đã sai Ta đến.  

   Giăng 8:56 Cha các ngươi là Áp-ra-ham đã nức lòng nhìn thấy ngày củaTa;  

    người đã thấy rồi, và mừng rỡ. 

3. Đức Chúa Jêsus hoàn tất mục đích Ngài Cha đã giao cho: Giăng 17:4 Con đã tôn vinh 

Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. 

a. Tôn vinh Cha trên đất 4a: Ngài làm sáng danh Cha trong đời sống của Ngài/ dẫn mọi 

người đến với Cha → (Giăng 14:6 Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, 

và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha) → Giăng 12:49 Bởi Ta chẳng 

nói theo ý riêng Ta; nhưng Cha sai Ta đến, đã truyền lịnh cho Ta phải nói điều chi và 

phải nói thể nào. → (chữ Cha Ta được nhắc khoảng 80 lần từ Ma-thi-ơ đến Khải huyền) 

Phi-líp2: 6 Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức 

Chúa Trời là sự nên nắm giữ; 7 chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên 

giống như loài người; 8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho 

đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. 9 Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài 

lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, 10 hầu cho nghe đến danh Đức Chúa 

Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, 11 và mọi lưỡi 

thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. 

• Ngài cũng dạy cho môn đồ cầu nguyện và sống như Ngài: Ma-thi-ơ 6:9b  

https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/65/19:15
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/17:3
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/50/1:15
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/14:6
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/14:7
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/14:8
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/14:9
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/14:10
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/8:37
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/8:38
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/8:42
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/42/8:56
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/17:4
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/17:4
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/14:6
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/42/12:49
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/49/2:7
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/49/2:8
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/49/2:9
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/49/2:10
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/49/2:11


ĐỨC CHÚA JESUS CẦU NGUYỆN CHO MÌNH 

 
 

3 
 

Ma-thi-ơ 5:16 Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy 

những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. 

• Ngài đã ban Đức Thánh Linh để giúp chúng ta: Giăng 16:13 Lúc nào Thần lẽ thật 

sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói 
mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. 14 Ấy chính Ngài 

sẽ làm sáng danh Ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta mà rao bảo cho các ngươi. 

b. Ngài làm xong công việc Cha giao cho làm (4b): Công việc của Ngài là: 

• Tỏ danh Cha: 17: 6 Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho Con từ 

giữa thế gian; họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho Con, và họ đã giữ lời Cha. 

❖ Kết quả: Giăng 17:7 Hiện nay họ đã biết rằng mọi sự Cha đã giao cho Con đều là 

từ Cha mà đến. → (Ni-cô-đem: Giăng 3:2; Các môn đồ: Giăng 16:30) 

• Truyền lời Cha cho họ: Giăng 17:8a Vì Con đã truyền cho họ những lời Cha đã 

truyền cho Con, → (Ngài bắt dầu từ Ma-thi-ơ đoạn 5-7...)  

→ Giăng ghi lại: 1 Giăng 1:1 Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, 

điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về 

lời sự sống) 

❖ Kết quả: Giăng 17:8b và họ đã nhận lấy; nhìn biết quả thật rằng Con đến từ nơi 

Cha, và tin rằng ấy là Cha sai Con đến.  

→ Phi-e-rơ tin và nhận biết: Giăng 6:67 Đức Chúa Jêsus phán cùng mười hai 

sứ đồ rằng: Còn các ngươi, cũng muốn lui chăng? 68 Si-môn Phi-e-rơ thưa 

rằng: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời 

đời; 69 chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng thánh của Đức Chúa 

Trời.  

• Ngài đã công bố sự hoàn tất công việc Cha giao cho Ngài tại thập tự giá:  

Giăng 19:30 Khi Đức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã 

được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. → (Hê-bơ-rơ 1:3 Con là sự chói sáng 

của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bản thể Ngài, lấy lời có quyền phép 

Ngài nâng đỡ muôn vật; sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Đấng 

tôn nghiêm ở trong nơi rất cao,) → Rô-ma 8:3 Vì điều chi luật pháp không làm nổi, 

tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ 

tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán 

phạt tội lỗi trong xác thịt,   

Cầu nguyện theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và bởi đức tin bước vào cơ nghiệp Đức Chúa 

Trời đã làm xong trong Đức Chúa Jêsus Christ. 
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