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““NNếếuu  ssựự  ee  nnggạạii  vvàà  llưưỡỡnngg  llựự  vvẫẫnn  ccứứ  ccòònn,,    

ccầầuu  xxiinn  cchhoo  bbạạnn  đđưượợcc  nnhhờờ  ơơnn  tthhưươơnngg  xxóótt    

ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,    

vvàà  nnhhờờ  ssựự  tthhàànnhh  ttíínn  kkhhôônngg  kkểể  xxiiếếtt  vvềề  ttììnnhh  yyêêuu  tthhưươơnngg  ddịịuu  ddàànngg  ccủủaa  NNggààii,,    

đđểể  bbạạnn  ddáámm  ddâânngg  mmììnnhh  ttrrưướớcc  mmặặtt  NNggààii..    

HHããyy  ccứứ  ttiinn  cchhắắcc  vvớớii  ttấấtt  ccảả  ttấấmm  llòònngg  rrằằnngg    

ttừừ  nnơơii  NNggààii  ssẽẽ  ccóó  ssựự  ggiiảảii  tthhooáátt  cchhoo  kkhhỏỏii  ttộộii  tthhiiếếuu  ccầầuu  nngguuyyệệnn..””  

 

Chướng ngại vật lớn nhất trên đường đi đến sự đắc thắng đối với tình trạng thiếu 

cầu nguyện là cái cảm thức âm thầm cho rằng chúng ta sẽ không bao giờ có được 

mối phước hạnh được giải thoát khỏi nó. Chúng ta thường tiến hành sự nỗ lực của 

chúng ta theo chiều hướng ấy và chẳng gặt hái được gì. Thói quen cố cựu và sức 

mạnh của xác thịt, những sự cuốn hút từ môi trường sống của chúng ta,... tất cả 

xem chừng đều quá mạnh đối với chúng ta. Khi trong lòng cho rằng không sao với 

đến được thì còn cố gắng mà làm chi? Sự thay đổi có cần cho đời sống sao mà lớn 

lao và khó khăn quá! Mỗi khi câu hỏi được nêu lên là “Liệu có thay đổi được 

không?” thì câu trả lời cứ là “Ôi! Đối với tôi quả thật là không thể có được”. Bạn 

có biết câu trả lời ấy từ đâu đến không? Ấy là tại vì bạn đã nhận lấy sự kêu gọi về 

việc cầu nguyện giống như lời kêu gọi từ Môise và sự đòi hỏi của Luật Pháp. Môi-

se và Luật Pháp Môise chưa hề giúp cho bất cứ ai có được quyền năng vâng lời. 

 

Bạn có thực sự khát khao về lòng can đảm để tin rằng sự giải thoát khỏi một đời 

sống thiếu cầu nguyện là một điều khả hữu đối với bạn và nó hoàn toàn có thể trở 

thành một thực tại hay không? Kế đến, bạn phải học biết bài học quan trọng rằng 

một sự giải thoát như thế đã được gồm tóm trong Chúa Cứu Thế Jêsus, tức nó là 

một phước hạnh của Sự Giao Ước Mới mà chính Đức Chúa Trời sẽ san sẻ cho 

bạn qua Chúa Cứu Thế Jêsus. Khi bạn bắt đầu hiểu được điều ấy, bạn sẽ nhận ra 

lời khuyên giục rằng ““HHããyy......  ccầầuu  nngguuyyệệnn  kkhhôônngg  tthhôôii””
1
 chuyển tải một sứ điệp mới 

mẻ hơn. Trong lòng bạn bắt đầu dấy lên một niềm hy vọng mới rằng Đức Thánh 

Linh – Đấng ban cho vào trong lòng bạn để cứ gọi ““AAbbaa!!  CChhaa!!””
2
 - sẽ đem lại cho 

bạn một đời sống cầu nguyện đích thực. Thế rồi bạn sẽ nghe được, không phải 
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trong một tình trạng nản lòng mà là trong trạng thái hân hoan của sự hy vọng, lời 

kêu gọi bạn đến sự ăn năn. 

 

Lắm phen người ta quay về với nội tâm mình trong một tâm trạng chua chát, tự lên 

án mình sao cầu nguyện quá ít; và rồi đã hạ quyết tâm rằng sẽ sống theo một cách 

thế khác hẳn trong tương lai. Tuy thế vẫn chẳng có một phước hạnh nào đến cả là 

vì không phải nhờ sức mạnh mình mà người ta trung tín được, và sự kêu gọi ăn 

năn vẫn chưa có được quyền năng vì người ta vẫn còn chưa biết chăm chú vào 

Chúa Jêsus. Nếu người ta nhận thức được điều ấy, tất người ta sẽ thức với Chúa 

như thế này: “Chúa ôi! Ngài biết lòng con giá băng và đen tối đến thế nào; con biết 

rằng con phải cầu nguyện, nhưng con cảm thấy con không thể làm điều đó được; 

con thiếu một sự bức xúc và một niềm khát khao đối với sự cầu nguyện”. 

 

Người ta không biết rằng tại lúc ấy, Chúa Cứu Thế Jêsus đang trông xuống và phán 

với giọng dịu êm của Ngài rằng “Con không thể cầu nguyện được; con cũng biết 

rằng tất cả chỉ là giá băng và đen tối; tại sao con lại không đem trao tất cả vào tay 

Ta? Hãy chỉ tin quyết rằng Ta sẵn sàng giúp cho con trong sự cầu nguyện; Ta khát 

khao được rải kín tình yêu của ta vào tấm lòng của con để rồi, trong sự nhận biết sự 

yếu đuối của mình, con có thể tin cậy mà dựa nương vào ta để có thể được trao ban 

ân điển về sự cầu nguyện. Cũng giống như Ta sẽ tẩy sạch cho con khỏi mọi tội lỗi 

khác, Ta sẽ giải thoát con khỏi tội thiếu cầu nguyện – miễn là con đừng đi tìm sự 

đắc thắng bằng sức riêng của mình. Hãy sấp mình trước mặt Ta như một người 

ngửa trông mọi sự trước một Cứu Chúa. Hãy để linh hồn con yên lặng trước mặt 

Ta cho dầu con có cảm thấy buồn rầu về thực trạng của mình đến bao nhiêu cũng 

vậy. Hãy chỉ chắc chắn về một điều này mà thôi: Ta sẽ dạy cho con cầu nguyện”.  

 

Người ta thường thừa nhận như thế này: “Tôi biết lỗi lầm của tôi; tôi cũng không 

nghĩ rằng Đức Chúa Jêsus phải giải thoát tôi và tẩy sạch tôi khỏi tội lỗi này. Tôi đã 

không nhận thức được rằng Ngài ở cùng tôi mỗi ngày trong nội tâm tôi, và tôi ở 

trong tình yêu bao la của Ngài sẵn sàng gìn giữ và ban phước cho tôi dầu tôi có 

cảm thấy mình tội lỗi ô uế đến thế nào đi nữa. Tôi đã không nhận thấy được rằng 

cũng giống như Ngài sẽ ban cho mọi thứ ân điển để đáp lời sự cầu nguyện, thì trên 

hết, Ngài sẽ ban cho ân điển về một tấm lòng cầu nguyện. Thật là ngớ ngẩn vô 

cùng khi tin rằng mọi phước hạnh đều đến từ Ngài mà lại tưởng rằng sự cầu 

nguyện, là điều mà mọi sự đều tùy thuộc vào đó, lại phải được nắm bắt bằng chính 

nỗ lực của cá nhân! Cám ơn Chúa vì bây giờ thì con đã hiểu – Chính Chúa Cứu 

Thế Jêsus trong nội tâm con đang trông nom con và nhận lấy trách nhiệm dạy dỗ 

con biết làm thế nào để đến gần Đức Chúa Cha. Ngài chỉ đòi hỏi duy nhất một điều 
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là con phải chờ đợi Ngài bằng một lòng tin của trẻ thơ và phải làm sáng danh 

Ngài”.  

 

Anh em, chị em ơi! Phải chăng chúng ta đã quên lãng một cách tệ hại về lẽ thật 

này? Từ một đời sống thuộc linh khiếm khuyết, chẳng có gì khác hơn là một đời 

sống cầu nguyện khiếm khuyết. Với một đời sống thuộc linh khiếm khiết thì nỗ lực 

để cầu nguyện tốt hơn quả thật là uổng công. Đó là một điều bất khả thi. Chẳng có 

gì cần thiết hơn là sự kinh nghiệm rằng “Nếu ai ở trong Đấng Christ , thì nấy là 

người dựng nên mới; những sự cũ qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới”
3
. Đây đúng 

là điều xác thực đối với những ai hiểu và kinh nghiệm được thế nào là ở trong 

Chúa Cứu Thế Jêsus. 

 

Toàn bộ mối tương giao của chúng ta với Chúa Cứu Thế Jêsus phải là một trạng 

thái mới. Chúng ta phải tin cậy vào tình yêu tuyệt đối của Ngài là một tình yêu thực 

sự khát khao được tương thông với chúng ta trong mọi lúc và giữ cho chúng ta ở 

trong sự vui hưởng mối tương giao với Ngài. Chúng ta phải tin cậy vào quyền 

năng Thiên Thượng của Ngài là một quyền năng đã từng đắc thắng đối với tội lỗi 

và có khả năng giữ cho chúng ta khỏi bị nó xâm hại. Chúng ta phải tin cậy vào 

Ngài như là Đấng cầu thay vĩ đại, nhờ Đức Thánh Linh, sẽ cảm ứng cho mọi thành 

viên của Hội Thánh bằng niềm vui và quyền năng để tương thông với Đức Chúa 

Trời qua sự cầu nguyện. Đời sống cầu nguyện của chúng ta phải được đặt trong 

vòng điều khiển của Chúa Cứu Thế Jêsus và tình yêu của Ngài. Nhiên hậu, sự cầu 

nguyện của chúng ta sẽ có được những gì nó vốn có như là nhịp thở tự nhiên và 

đầy vui sướng của đời sống thuộc linh để cho bầu không khí thiên đàng được hít 

vào và thở ra.  

 

Chúng ta có thể nhận thấy rằng một khi đức tin này ngự trị trong chúng ta thì lời 

kêu gọi về đời sống cầu nguyện sẽ trở thành lời kêu gọi được hoan nghênh. Lời 

kêu gọi rằng “Hãy ăn năn về tội thiếu cầu nguyện” không phải là một lời kêu gọi 

để được đáp trả bằng tiếng thở dài vô vọng, hoặc bằng sự bất ứng của tính xác thịt. 

Lời mời của Cha Thiên Thượng sẽ được đón nhận vì Ngài có mở toang trước mặt 

Ngài một cánh cửa và tiếp nhận chúng ta bước vào mối thông công cùng chính 

Ngài. Lời cầu nguyện xin có sự cứu giúp của Đức Thánh Linh để cầu nguyện được 

sẽ không còn ở trong nỗi lo ngại cho rằng đó là một điều quá to tát đối với sức lực 

của chúng ta nữa; nỗi lo ngại ấy sẽ được trút bỏ dưới chân Chúa trong sự bất lực 

tuyệt đối của chúng ta để rồi chúng ta tìm ra được sự đắc thắng từ quyền năng và 

tình yêu tuôn tràn qua sự chấp thuận của Ngài. 
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Nếu trong trí chúng ta dấy lên câu hỏi rằng “Liệu điều ấy có được duy trì không?” 

thì lập tức sự lo âu lại ập đến trong chúng ta vì những thất bại quá khứ trong lĩnh 

vực này. Tuy nhiên, sự thật là đức tin sẽ dẫn đến đức tin, đức tin sẽ đem lại sức 

mạnh cho đức tin. Đức tin không lấy sức mạnh cho mình trong những gì chúng ta 

nghĩ là sẽ xảy đến mà là trong sự thành tín và trong tình yêu không bao giờ dời đổi 

của Chúa Cứu Thế Jêsus là Đấng một lần nữa sẽ tiếp cứu chúng ta và bảo đảm với 

chúng ta rằng ai trông đợi Ngài thì sẽ chẳng phải hổ thẹn đâu
4
. 

 

Nếu sự e ngại và lưỡng lự vẫn cứ còn, cầu xin cho bạn được nhờ ơn thương xót 

của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ, và nhờ sự thành tín không kể xiết 

về tình yêu thương dịu dàng của Ngài, để bạn dám dâng mình trước mặt Ngài. Hãy 

cứ tin chắc với tất cả tấm lòng rằng từ nơi Ngài sẽ có sự giải thoát cho khỏi tội thiếu 

cầu nguyện. Trong huyết báu và quyền năng của Ngài có một sự giải thoát hoàn 

toàn khỏi mọi điều không công chính và khỏi cả tội thiếu cầu nguyện nữa. Đáng 

ngợi khen Danh Ngài cho đến đời đời! 

 

““NNếếuu  cchhúúnngg  ttaa  xxưưnngg  ttộộii  mmììnnhh,,  tthhìì  NNggààii  llàà  tthhàànnhh  ttíínn  ccôônngg  bbììnnhh  đđểể  tthhaa  ttộộii  cchhoo  cchhúúnngg  

ttaa,,  vvàà  llààmm  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  ssạạcchh  mmọọii  đđiiềềuu  ggiiaann  áácc”” (1Gi. 1:9). 

 

(Rev. Đoàn Nhật Tân, PhD) 
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