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CHÚA CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG NGUỜI SẼ NGHE VÀ TIN NGÀI 
Kinh Thánh: Giăng 17: 20-26 

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. 

1. Đối tượng Đức Chúa Jêsus cầu nguyện: Cho môn đồ và những kẻ sẽ nghe và tin Ngài 

Giăng 17:20 Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời 

họ mà tin đến Con nữa, → (Chúa yêu thương, quan tâm, bảo phủ đến thế hệ kế tiếp) 

2. Mục đích Chúa cầu nguyện: để Cha giúp họ hiêp làm một với Chúa và với nhau (21a):  

Giăng 17:21 để cho ai nấy hiệp làm một; lại để cho họ cũng ở trong chúng Ta, đặng thế gian 

tin rằng chính Cha đã sai Con đến. → (để Tin lành được rao giảng và có kết quả) 

a. Lý do Chúa muốn mọi người phải hiệp một với nhau:  

• Được sự yêu thương và bình an của Chúa ở cùng: 2 Cô-rinh-tô 13:11 Rốt lại, hỡi 

anh em, hãy mừng rỡ; khá theo đến sự trọn lành; hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, 

ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em.  

• Được hiểu biết sự yêu thương của Đấng Christ: Ê-phê-sô 3:18-19→ ( để anh em 

khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu 

thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, 19 và được biết sự yêu thương 

của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi 

sự dư dật của Đức Chúa Trời. 

❖ Vì chúng ta là một thân trong Đấng Christ: Một Thánh Linh 

(1 Cô-rinh-tô 12:12,18,25,27) → C12 Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và 

như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, 

Đấng Christ khác nào như vậy 18 Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các 

chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm 

tốt mà chỉ định. 25 hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải 

đồng lo tưởng đến nhau.  27 Vả, anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của 

thân, ai riêng phần nấy. → (Ê-phê-sô 4:4 Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh) 

❖ Lời cầu nguyện của Chúa đã được thực hiện: Bởi Đức Thánh Linh 

(Công vụ 2: 44,46,47) → c 44 Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, 

lấy mọi vật làm của chung. 46 Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở 

nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, 47 ngợi khen 

Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ 

được cứu thêm vào Hội thánh.) → (Giăng 13:35 Nếu các ngươi yêu nhau.) 

b. Chúa cầu xin Cha cho chúng ta được ở trong Ngài: Lại để cho họ cũng ở trong chúng 

ta,(21b) = Ở trong, ở với Ngài. → (Ê-phê-sô 2:14  Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của 

chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức thường ngăn cách, 15 là sự thù 

nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn 

chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một 

người mới trong Ngài, 16 và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, 

nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể, mà làm hòa thuận với Đức 

Chúa Trời.) 

• Để thế gian tin rằng Cha đã sai Con đến: Giăng 17:21c → (và trong câu 23c)    

Giăng 3:16 Vì Đức Chúa Trời 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. 17 Vả, Đức 

Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, 

nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. → (1 Ti-mô-thê 2:4 Ngài muốn cho 
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mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật) → Ma-thi-ơ 24:14 Tin Lành nầy về nước 

Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự 

cuối cùng sẽ đến. 

3. Chúa ban cho họ sự vinh hiển để hiệp làm một: Giăng 17:22a Con đã ban cho họ sự vinh 

hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một → (Nhờ sự vinh 

hiển của Chúa giúp cho mọi người hiệp một trong Ngài và với nhau) 

• Ngài làm cho chúng ta được vinh hiển: Rô-ma 8:30 còn những kẻ Ngài đã định sẵn, 

thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và 

những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.  

• Ngài trang sức bằng sự vinh hiển: Thi thiên 149:4 Vì Đức Giê-hô-va đẹp lòng dân 

sự Ngài; Ngài lấy sự cứu rỗi trang sức cho người khiêm nhường. 5 Nguyện các thánh 

Ngài mừng rỡ về sự vinh hiển, Hát vui vẻ tại trên giường mình! 6 Sự ngợi khen Đức 

Chúa Trời ở trong miệng họ, Thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ, 7 Đặng báo thù 

các nước, hành phạt các dân; 8 Đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng, Và đóng trăng 

các tước vị chúng nó. 9 Để thi hành cho chúng nó sự án đã chép. Các thánh Ngài được 

vinh hiển ấy. Ha-lê-lu-gia!  

• Để con cái Ngài soi rọi ra sự vinh hiển của Chúa ra: Mat 5:16; 1 Cô-rinh-tô 10:31 

• Được cai trị với Ngài trong sự vinh hiển: Lu-ca 22:28 Còn như các ngươi, đã bền 

lòng theo Ta trong mọi sự thử thách Ta, 29 nên Ta ban nước cho các ngươi, cũng như 

Cha Ta đã ban cho Ta vậy, → 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.) 

4. Sự hiện diện của Ngài trong chúng ta để cho chúng ta toàn vẹn hiệp làm một: 

Giăng 17:23 Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho 

thế gian biết chính Cha đã sai Con đến → (trong câu 21c), và Cha đã yêu thương họ cũng 

như Cha đã yêu thương Con. → (C22b) →  Giăng 10:30 Ta với Cha là một. 

 (Đức Chúa Cha+ Đức Chúa Con+ Đức Thánh Linh= Đức Chúa Trời cả thể) = là Một 

a. Và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương Con: Lu-ca 12:32 Hỡi bầy 

nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng.  

Giăng 14:21 Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến Ta; người nào 

yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu lại, Ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết Ta.23 Đức 

Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến Ta, thì vâng giữ lời Ta, Cha Ta sẽ thương yêu 

người, chúng Ta đều đến cùng người và ở trong người. 

5. Chúa xin Cha cho mọi người được ở luôn với Ngài: Để ngắm xem sự vinh hiển Ngài 

Giăng 17:24 Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với 

Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con, là vinh hiển Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu 

Con trước khi sáng thế.  

a. Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con 

Giăng 12:26 Nếu ai hầu việc Ta, thì phải theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ hầu việc Ta cũng sẽ 

ở đó; nếu ai hầu việc Ta, thì Cha Ta ắt tôn quí người→ (Hê-bơ-rơ 10:19b nhờ huyết Đức 

Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh! → (Hê-bơ-rơ 6:19 Chúng ta giữ điều trông cậy 

nầy như cái neo của linh hồn, vững vàng bền chặt, thấu vào phía trong màn) 

b. Để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con: Giăng 12:14 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. → (2 Cô-rinh-tô 3:18 Chúng ta ai nấy đều để mặt 

trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng 

Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh) → Câu 13 chúng ta chẳng 
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làm như Môi-se lấy màn che mặt mình, hầu cho con cái Y-sơ-ra-ên không trông thấy cuối 

cùng của sự sáng láng phải qua. → (Xuất Ê 33:18 Môi-se thưa rằng: Tôi xin Ngài cho tôi 

xem sự vinh hiển của Ngài! → (câu 19-23 Chúa cho ông thấy phía sau lưng Ngài). 

Xuất- 34:35 Dân Y-sơ-ra-ên nhìn mặt Môi-se thấy da mặt người sáng rực, thì Môi-se lấy 

lúp che mặt mình cho đến khi nào vào hầu chuyện Đức Giê-hô-va. 

6. Đức Chúa Jêsus tôn cao Đức Chúa Cha và công bố rằng: môn đồ Ngài đã nhận biết Cha 

sai Ngài đến → (Giăng 17:25 Hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha; song 

Con đã nhận biết Cha, và những kẻ nầy nhận rằng chính Cha đã sai Con đến.)  

7. Chúa hứa sẽ tiếp tục bày tỏ danh Cha ra cho họ: Giăng 17:26 Con đã tỏ danh Cha ra cho 

họ, Con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương Con ở trong họ, và 

chính mình Con cũng ở trong họ nữa  

a. Con tỏ danh Cha ra cho họ: Giăng 1:18 Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một 

ở trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết.  

b. Con lại sẽ tỏ ra nữa: 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. 14 Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì 

Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. 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. 

Xin Đức Thánh Linh giúp chúng ta được hiệp nhứt với Chúa và hiệp một với nhau để Tin 

lành quyền phép của Chúa Jêsus được giảng ra khắp mọi nơi, Em-ma-nu-ên 
 

https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/1/33:18
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/1/34:35
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/42/1:18
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/16:12
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/16:13
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/16:14
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/16:15

