
ĐỨC CHÚA JÊSUS CẦU NGUYỆN CHO CÁC MÔN ĐỒ 
Kinh thánh: Giăng 17:9-19 

 Câu gốc:  Hê-bơ-rơ 7:25 Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức 

Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. 

Mục đích: Ma-thi-ơ 26:31 Ngài bèn phán rằng: Đêm nay các ngươi sẽ đều vấp phạm vì cớ Ta, 

như có chép rằng: Ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, thì chiên trong bầy sẽ bị tan lạc.  

1. Chúa Jêsus cầu nguyện cho những kẻ thuộc về Cha: Giăng 17:9 → (Hê-bơ-rơ 7:25*) 

a. Con vì họ mà cầu nguyện; chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện (9a): 1 Giăng 3:1 

 Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta 

được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế 

gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài. → (1 Giăng 5:19 Chúng ta biết 

mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ)  

• Chúa cũng kêu gọi chúng ta tỉnh thức và cầu nguyện: 1 Phi-e-rơ 5:8 Hãy tiết độ 

và tỉnh thức; Kẻ thù nghịch anh em là ma-quỉ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh 

anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được 

b. Nhưng vì kẻ Cha đã giao cho Con, bởi chưng họ thuộc về Cha (9b): Giăng 6:37,65 
37 Phàm những kẻ Cha cho Ta sẽ đến cùng Ta, kẻ đến cùng Ta thì Ta không bỏ ra ngoài 

đâu. 65 Ngài lại phán rằng: Chính vì cớ đó, mà Ta đã nói cùng các ngươi rằng 

nếu Cha chẳng ban cho, thì chẳng ai tới cùng Ta được. 

2. Chúa cầu nguyện để Ngài được tôn vinh qua đời sống của họ: Giăng 17:10 Phàm mọi 

điều thuộc về Con tức là thuộc về Cha, mọi điều thuộc về Cha tức là thuộc về Con, và Con 

nhân họ được tôn vinh 

a. Mọi điều thuộc về Cha và Con (10a) sẽ được Đức Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta: 

• Khi Ngài đến → (Giăng 16:12 Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng 

bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. 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.15 Mọi sự Cha có, điều là của Ta; 

nên Ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta mà rao bảo cho các ngươi vậy.) 

b. Con nhân họ được tôn vinh (10b): Đức Thánh Linh sẽ làm sáng danh Đức Chúa Jêsus: 

Giăng 16:14a  Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh Ta, → (Ê-phê-sô 1:12 hầu cho sự vinh 

hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi 

khen. → Ê-sai 61:3e, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển) → Giăng 

5:23 đặng ai nấy đều tôn kính Con, cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính Con, 

ấy là không tôn kính Cha, là Đấng đã sai Con đến.) 

3. Chúa cầu nguyện cho môn đồ được hiệp làm một:  

a. Vì Ngài sắp về cùng Cha: Giăng 17:11a Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế 

gian, và Con về cùng Cha. → (Giăng 16:28 Ta ra từ Cha mà đến thế gian; nay Ta lìa bỏ 

thế gian mà về cùng Cha) 

b. Chúa xin Cha gìn giữ họ trong danh Cha: 11b  Lạy Cha thánh, xin gìn giữ họ trong 

danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, → (Giê-rê-mi 10:6 Hỡi Đức Giê-hô-va, chẳng ai 

giống như Ngài! Ngài là lớn, danh Ngài có sức mạnh lớn lắm. → Châm-ngôn 

18:10 Danh Đức Giê-hô-va vốn một ngọn tháp kiên cố; Kẻ công bình chạy đến đó, gặp 

được nơi ẩn trú cao) 

c. Để họ cũng hiệp làm một như chúng Ta vậy. (11c): → Giăng 10:30 Ta với Cha là một. 

• Vì các môn đồ chia rẽ /tranh cạnh nhau: Khi Ngài còn ở với họ  
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Mác 9:34 Môn đồ đều làm thinh; vì dọc đường đã cãi nhau cho biết ai là lớn hơn 

trong bọn mình. 35 Ngài bèn ngồi, kêu mười hai sứ đồ mà phán rằng: Nếu ai muốn 

làm đầu, thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người. → (Ma-thi-ơ 24:10 Khi ấy cũng 

có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau.) 

• Lời cầu nguyện của Chúa Jêsus đã được thực hiện: Bởi Đức Thánh Linh & lửa 

Công vụ 2:1 Đến ngày lễ Ngũ Tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. 14 Bấy giờ, Phi-

e-rơ đứng ra cùng mười một sứ đồ, cất tiếng nói với dân chúng rằng: Hỡi người Giu-

đa, và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều nầy, và lắng tai nghe lời 

ta → (Ê-sai 4:4 Ngài tiêu diệt sự sợ hãi, chia rẽ, tranh giành đến từ xác thịt, ma-quỉ) 

• Chúa dùng Phao-lô kêu gọi Hội thánh Chúa hiện nay: 1 Cô rinh tô 1:9-10   
C 9 Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với Con Ngài là Đức 

Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. 10 Hỡi Anh em, tôi nhơn danh Đức Chúa Jêsus 

Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân 

rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. → (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 hàng. → Ê-phê-sô 

1:10 để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Đấng 

Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất.) (tt) 

4. Chúa cầu nguyện để họ khỏi bị thất lạc: Giăng 17:12 Đang khi Con còn ở với họ, Con gìn 

giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu 

cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm.  

a. Các môn đồ sẽ bị tan lạc nhưng không thất lạc: Giăng 16:32 Nầy, giờ đến, đã đến rồi, 

là khi các ngươi sẽ tản lạc, ai đi đường nấy, và để Ta lại một mình; nhưng Ta không ở 

một mình, vì Cha ở cùng Ta. → (Mác 14:50 Bấy giờ, mọi người đều bỏ Ngài và trốn đi 

cả. 51 Có một người trẻ tuổi kia theo Ngài, chỉ có cái khăn bằng gai trùm mình; chúng bắt 

người. 52 Nhưng người bỏ khăn lại, ở truồng chạy trốn khỏi tay chúng) → Lu-ca 22:30,32 
30 Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy quỉ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. 32 Song ta đã 

cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã 

hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. → Hê-bơ-rơ 10:39 Về phần chúng Ta, nào 

phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi.) 

• Lời cầu nguyện của Chúa Jêsus xin Cha gìn giữ họ được thực hiện:  

Giăng 18:3 Vậy, Giu-đa lãnh một cơ binh cùng những kẻ bởi các thầy tế lễ cả và 

người Pha-ri-si sai đến, cầm đèn đuốc khí giới vào nơi đó. 4 Đức Chúa Jêsus biết mọi 

điều sẽ xảy đến cho mình, bèn bước tới mà hỏi rằng: Các ngươi tìm ai? 5 Chúng trả 

lời rằng: Tìm Jêsus người Na-xa-rét. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Chính ta đây! Giu-đa 

là kẻ phản Ngài cũng đứng đó với họ. 6 Vừa khi Đức Chúa Jêsus phán: Chính Ta đây, 

chúng bèn thối lui và té xuống đất. 7 Ngài lại hỏi một lần nữa: Các ngươi tìm ai? 

Chúng trả lời rằng: Tìm Jêsus người Na-xa-rét. 8 Đức Chúa Jêsus lại phán: Ta đã nói 

với các ngươi rằng chính Ta đây; vậy nếu các ngươi tìm bắt Ta, thì hãy để cho 

những kẻ nầy đi. 9 Ấy để được ứng nghiệm lời Ngài đã phán: Con chẳng làm mất 

một người nào trong những kẻ mà Cha đã giao cho Con. → (Giăng 10:29 Cha Ta là 

Đấng lớn hơn hết đã cho Ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha.) 

b. Giu- đa Ích- ca-ri-ốt là đứa con của sự hư mất: Là con (công cụ) của ma-quỉ,  

• Kẻ sẽ hiện ra trong ngày cuối cùng: 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3 Mặc ai dùng cách nào, 

cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, 

con của sự hư mất hiện ra, 
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c. Chúa cho các môn đồ nghe những điều Ngài thưa với Cha về họ: Đê được vui mừng 
Giăng 17:13 Nhưng bây giờ Con về cùng Cha, và đang khi còn ở thế gian, Con nói 

những điều đó, hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của Con. 

• Vì sự đau đớn sắp xảy đến: Ma-thi-ơ 26:31 Ngài bèn phán rằng: Đêm nay các ngươi 

sẽ đều vấp phạm vì cớ Ta, như có chép rằng: Ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, thì chiên 

trong bầy sẽ bị tan lạc. → (Giăng 16:22  Khác nào như các ngươi hiện ở trong cơn 

đau đớn, nhưng Ta sẽ lại thấy các ngươi, thì lòng các ngươi vui mừng, và chẳng ai 

cướp lấy sự vui mừng các ngươi được.)  

5. Chúa cầu xin Cha gìn giữ họ khỏi điều ác: Giăng 17:14 Con đã truyền lời Cha cho họ, và 

thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian 

vậy. 15 Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác.  
16 Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. → (Ma-thi-ơ 24:9-13 
c9 Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân 

ghen ghét vì danh Ta. 10 Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, 

và ghen ghét nhau. 11 Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. 12 Lại vì cớ tội ác sẽ 

thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. 13 Nhưng kẻ nào bền chí cho 

đến cuối cùng, thì sẽ được cứu)  

• Chúa Jệsus cũng dạy cho các môn đồ cầu nguyện với Cha: Ma-thi-ơ 6:13 Xin chớ 

để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! → (Đừng đưa chúng con vào 

sự càm dỗ, mà cứu chúng con khỏi kẻ Ác) → Theo Bản phổ thông 

6. Chúa cầu xin Cha khiến họ nên thánh: Giăng 17:17 Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên 

thánh; lời Cha tức là lẽ thật. →  1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23 Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình 

an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh 

em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!   

1 Phi-e-rơ 1:16 bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì Ta là thánh. → (Lê-vi Ký 19:2) 

7. Được sai đi như Ngài: Giăng 17:18 Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ 

trong thế gian. → (Thừa kế sự xức dầu: Ê-sai 61; → 2 Cô-rinh-tô 5:18; > Giăng 14:12 ) 

Giăng 15:16 Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn Ta, bèn là Ta đã chọn và lập các ngươi, để 

các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các 

ngươi sẽ nhân danh Ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi.  

8. Nhờ Ngài để được nên thánh: Giăng 17:19 Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng 

nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. → (Rô-ma 8:29 Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài 

cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở 

giữa nhiều anh em.) 

Cầu nguyện để Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta hiểu và hưởng được sự phước hạnh bởi sự 

cầu thay của Đức Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa của chúng ta. 
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