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Thiếu sự cầu nguyện với Đức Chúa Trời Thiếu sự cầu nguyện với Đức Chúa Trời   

luôn luôn đồng nghĩa vớiluôn luôn đồng nghĩa với  việc thất dưỡng thuộc linhviệc thất dưỡng thuộc linh!!  

 

Tình trạng thiếu cầu nguyện là chứng cứ cho thấy rằng đời sống của chúng ta 

vẫn còn ở trong vòng kiềm tỏa của xác thịt. Sự cầu nguyện là nhịp đập của đời 

sống qua đó người ta có thể biết được thực trạng của con tim. Tội lỗi về sự thiếu 

cầu nguyện chính là chứng tích cho thấy một Cơ Đốc Nhân hoặc một người 

chăn bầy hạng xoàng, nó nói lên rằng sự sống của Đức Chúa Trời trong tâm 

linh người ấy đang ở trong một cơn bịnh trầm kha, trong một sự èo uột kiệt quệ. 

 

Người ta nói nhiều và than phiền nhiều về tình trạng yếu đuối của Hội Thánh 

khiến không hoàn thành nổi sự kêu gọi của mình, không ảnh hưởng nổi trên dân 

sự của mình để giải thoát họ ra khỏi sự cầm buộc của thế gian, và không giúp 

cho họ có được một đời sống thánh khiết để tận hiến cho Đức Chúa Trời. Người 

ta cũng nói nhiều đến sự hờ hững của Hội Thánh đối với hàng triệu người ngoại 

giáo là những người mà Chúa Cứu Thế đã ủy thác cho Hội Thánh nhiệm vụ 

giúp cho họ biết được về tình yêu và về sự cứu rỗi của Ngài.  

 

Nguyên nhân nào khiến hàng ngàn nhân sự của Đức Chúa Trời không thể có 

được một ảnh hưởng lớn hơn? Chẳng có nguyên nhân nào khác hơn là sự thiếu 

cầu nguyện cho sự hầu việc của họ. Ẩn kín bên trong tất cả những sự sốt sắng 

học hỏi và làm việc cho Hội Thánh, bên trong tất cả sự trung tín giảng dạy và 

khuyên bảo dành cho mọi người, họ thiếu một sự cầu nguyện không ngừng 

nghỉ là điều vốn gắn liền với lời hứa về Đức Thánh Linh và về quyền năng 

Thiên Thượng. Không còn gì khác hơn là tình trạng thiếu cầu nguyện, chính đó 

là căn nguyên khiến cho không thể có được một dời sống thuộc linh đầy quyền 

năng. 

 

““
11
NNhhữữnngg  đđiiềềuu  cchhiiếếnn  đđấấuu  ttrraannhh  ccạạnnhh  ttrroonngg  aannhh  eemm  bbởởii  đđââuu  mmàà  đđếếnn??  HHáá  cchhẳẳnngg  

pphhảảii  ttừừ  ttììnnhh  ddụụcc  aannhh  eemm  vvẫẫnn  hhaayy  ttrraannhh  cchhiiếếnn  ttrroonngg  qquuaann  tthhểể  mmììnnhh  ssaaoo??  
22
AAnnhh  eemm  

tthhaamm  mmuuốốnn  mmàà  cchhẳẳnngg  đđưượợcc  cchhii;;  aannhh  eemm  ggiiếếtt  nnggưườờii  vvàà  gghheenn  gghhéétt  mmàà  cchhẳẳnngg  

đđưượợcc  vviiệệcc  ggìì  hhếếtt;;  aannhh  eemm  ccóó  ssựự  ttrraannhh  ccạạnnhh  vvàà  cchhiiếếnn  đđấấuu;;  aannhh  eemm  cchhẳẳnngg  đđưượợcc  

cchhii,,  vvìì  kkhhôônngg  ccầầuu  xxiinn..  
33
AAnnhh  eemm  ccầầuu  xxiinn  mmàà  kkhhôônngg  nnhhậậnn  llããnnhh  đđưượợcc,,  vvìì  ccầầuu  xxiinn  ttrrááii  

llẽẽ,,  đđểể  ddùùnngg  ttrroonngg  ttưư  ddụụcc  mmììnnhh..”” (Gia. 4:1-3) 
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