
CHÚA JÊSUS CẦU XIN CHA CHO MỌI NGƯỜI ĐƯỢC HIỆP MỘT 
Kinh thánh: Giăng 17:11,21-23 

Câu gốc: Ê-phê-sô 4:16 Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, 

khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn 

lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương. 

1. Hiệp một với Chúa: I Cô-rinh-tô 6:17 Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng 

liêng cùng Ngài. → (2 Phi-e-rơ 1:4 dự phần bản tánh Đức Chúa Trời) 

a. Vì chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta: 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,  

Cô-lô-se 1:20 và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn 

vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. 

b. Đức Chúa Trời đang hiệp muôn vật lại trong Đức Chúa Jêsus: 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. 22 Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho 

Đấng Christ làm đầu Hội thánh, 23 Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ 

của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. → (Ê-phê-sô 4:4 Chỉ có một thân thể, 

một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà 

thôi;) → Giăng 10:16 Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này; Ta cũng phải 

dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng Ta, rồi sẽ chỉ có một bầy, và một người chăn mà 

thôi → (Ê-xê-chi-ên 37:22) 

2. Không hiệp một với Chúa (không ở trong Ngài) → Chúa cảnh báo: 

a. Thì không kết quả: Giăng 15:4 Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngươi. Như 

nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, 

nếu các ngươi chẳng cứ ở trong Ta, thì cũng không kết quả được.  

• Vì ngoài Chúa ra chúng ta chẳng làm chi được: 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. → (Thi- 16:2c Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác) 

b. Vì ở ngoài Ngài nhánh sẽ bị khô/ bị quăng vào lửa: Giăng 15:6 Nếu ai chẳng cứ trong 

Ta thì phải ném ra.  ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng 

vào lửa, thì nó cháy. → (Ê-sai 59:2 Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình 

với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi 

Ngài không nghe các ngươi nữa.) 

• Bị cháy hết: các công trình xây dựng đức tin không theo ý Chúa  
1 Cô-rinh-tô 3: 11-13,15 → (Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là 

Đức Chúa Jêsus Christ. 12 Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà 

xây trên nền ấy, 13 thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường 

công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá 

nào, lửa sẽ chỉ ra. 15 Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần 

người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy.)  

• Bị cháy đời đời: Về tên đầy tớ đem ta-lâng Chúa cho giấu dưới đất   

Ma-thi-ơ 25: 30 Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó 

sẽ có khóc lóc và nghiến răng. → (Mác 9:48 đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề 

chết và là nơi lửa chẳng hề tắt. 49 Vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa.) 

c. Không hiệp một với Chúa thì tan ra: Ma-thi-ơ 12:30 Ai không ở với Ta, thì nghịch 

cùng Ta; ai không thâu hiệp với Ta, thì tan ra. → (Ma-thi-ơ 12:44 Kẻ nào rơi trên hòn đá 

ấy sẽ bị giập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhằm thì sẽ tan tành như bụi.)  
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• Một nước/một thành/ một nhà mà chia xé nhau sẽ bị phá hoang: Ma-thi-ơ 12:25 

 Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng họ, thì phán rằng: Một nước mà chia xé nhau thì bị phá 

hoang; một thành hay là một nhà mà chia xé nhau thì không còn được.  

d. Sa-tan biết hiệp một để tồn tại: Ma-thi-ơ 12:26 Nếu quỉ Sa-tan trừ quỉ Sa-tan, ấy là tự 

nó chia xé nhau; thì nước nó làm sao còn được ư? → (Ê-phê-sô 6:12 Vì chúng ta đánh 

trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa 

của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.)   

• Tà ma biết hiệp một để phá: Một số lượng lớn ở chung với nhau trong một 

người! →  Ma-thi-ơ 12:43-45 (Khi tà ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô 

khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được; 44 rồi nó nói rằng: Ta sẽ trở về nhà 

ta mà ta mới ra khỏi; khi trở về, thấy nhà không, quét sạch, và sửa soạn tử 

tế. 45a Nó bèn lại đi, đem về bảy quỉ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở; 

vậy số phận người ấy sau lại xấu hơn trước → (Mác 5:9 Ngài lại hỏi rằng: Mầy 

tên gì? Thưa rằng: Tên tôi là Quân đội; vì chúng tôi đông.) 

• Con người biết hiệp một để làm nổi danh: Sáng thế ký 11:6-8 - Tháp Ba-bên 
6 Đức Giê-hô-va phán rằng: Nầy, chỉ có một thứ dân, cùng đồng một thứ tiếng; và 

kia kìa công việc chúng nó đang khởi làm; bây giờ chẳng còn chi ngăn chúng nó 

làm các điều đã quyết định được. 7 Thôi! chúng ta, hãy xuống, làm lộn xộn tiếng 

nói của chúng nó, cho họ nghe không được tiếng nói của người nầy với người 

kia. 8 Rồi, từ đó Đức Giê-hô-va làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất, và họ 

thôi công việc xây cất thành. → (Sức mạnh của sự hiệp một) 

3. Chúng ta cần hiệp một để thiên đàng hoạt động ở giữa chúng ta? Em-ma-nu-ên 

a. Hiệp một trong sự ca ngợi Chúa: 2 Sử-ký 5:13 Xảy khi kẻ thổi kèn và kẻ ca hát đồng  

thinh hòa nhau như một người, mà khen ngợi cảm tạ Đức Giê-hô-va, và khi họ trổi tiếng 

kèn, chập chỏa, nhạc khí lên khen ngợi Đức Giê-hô-va, rằng: Ngài từ thiện, lòng thương 

xót Ngài hằng có đời đời, thì đền của Đức Giê-hô-va bị mây lấp đầy; 

b. Hiệp một để cầu nguyện: Công-vụ 1:14 Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý  

mà cầu nguyện với các người đàn bà, và Ma-ri là mẹ Đức Chúa Jêsus cùng anh em Ngài. 

Công-vụ 2:1-4 → (Đến ngày lễ Ngũ Tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. 2 Thình lình, 

có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. 3 Các môn đồ 

thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn 

mình. 4 Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo 

như Đức Thánh Linh cho mình nói → Ma-thi-ơ 18:19 Quả thật, Ta lại nói cùng các 

ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc 

chi, thì Cha Ta ở trên trời sẽ cho họ) 

c. Hiệp một với nhau trong lời Chúa: 1 Giăng 1:1-3 → (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; 2 vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy, và đang làm chứng cho, 

chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ 

ra cho chúng tôi rồi; 3 chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho 

anh em cũng được giao thông (hiệp thông/thông công) với chúng tôi. Vả, chúng tôi vẫn 

được giao thông với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ. 

d. Hiệp một trong cách ăn ở hòa thuận với nhau: Thi 133:1-3 → (Kìa, anh em ăn ở hòa 

thuận nhau Thật tốt đẹp thay! 2 Ấy khác nào dầu quí giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, 

tức râu của A-rôn, chảy đến trôn áo người; 3 Lại khác nào sương móc Hẹt-môn Sa xuống 

các núi Si-ôn; Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời  
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• Gia đình: Ma-thi-ơ 19:6 Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà 

thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! 

e. Nhờ sự yêu thương của Ngài nói ra lẽ chân thật: Ê-phê-sô 4:15 nhưng muốn cho 

chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được 

thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. 16 Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng 

buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức 

mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương. 

• Phải gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh: Ê-phê-sô 4:2  phải khiêm nhường đến 

điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau, 3 dùng 

dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh.  

4. Được phước hạnh khi được hiệp một với Ngài (ở trong Ngài và lời Ngài ở trong chúng ta) 

a. Được Chúa nhậm lời:  Giăng 15:7 Ví bằng các ngươi cứ ở trong Ta, và những lời Ta ở 

trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.  

b. Được đắc thắng khải hoàn: Phục truyền 32:30 Nhược bằng Hòn Đá không có bán 

chúng nó, Và Giê-hô-va không giao nộp chúng nó, Thì làm sao một người rượt nổi ngàn 

người, Và hai người đuổi mười ngàn người trốn đi? 

c. Được mọi phước lành của Chúa giáng xuống: Phục truyền 28:1 Nếu ngươi nghe theo 

tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi 

điều răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi 

sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất. 2 Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-

hô-va Đức Chúa Trời ngươi, nầy là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi... 

Bạn có quyết định gì qua bài học này? Xin Đức Thánh Linh giúp bạn hiệp một với Chúa và 

với nhau (thánh đồ) để quyền năng của Ngài tuôn đổ qua đời sống của Bạn y theo ý muốn của 

Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho bạn. Em-ma-nu-ên 
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