“Bạn có khao khát muốn được biết làm thế nào
để có thể luôn luôn kinh nghiệm được sự giải thoát
khỏi tội thiếu cầu nguyện hay không?
Bí quyết là như thế này:
Hãy tin quyết nơi Con Độc Sanh của Đức Chúa Trời,
hãy dành thì giờ cho Ngài trong đời sống tâm linh
cho Ngài hiển thị chính mình qua một trạng thái thân thiết chưa bao giờ có trong vị
thế của Đấng Toàn Năng, Đấng Yêu Thương Đời Đời để chăm sóc bạn. Bạn sẽ kinh
nghiệm được điều mà có thể là cho đến nay bạn vẫn còn xa lạ
về những gì Đức Chúa Trời có thể làm cho những kẻ yêu mến Ngài.”

Những gì chúng ta đã bàn về sự giải thoát khỏi tình trạng thiếu cầu nguyện cũng góp
một phần trong việc giải đáp cho vấn nạn “Làm thế nào để sự kinh nghiệm về sự giải
thoát ấy được duy trì?”. Sự cứu chuộc không phải chỉ được ban cho theo từng phần,
hoặc như thể một cái gì đó mà chúng ta chỉ có thể sử dụng theo từng lúc. Sự cứu
chuộc được ban cho như một tổng thể của ân điển vốn có trong Chúa Cứu Thế Jêsus
mà người ta có thể vui hưởng trọn vẹn trong một mối tương giao tươi mới với Ngài.
Điều này quá đỗi cần thiết phải được hiểu và phải được ăn sâu vào trong tâm trí của
chúng ta đến nỗi cần phải phải được đề cập lại một lần nữa. Chẳng có gì có thể bảo
toàn cho chúng ta tránh khỏi sự thiếu quan tâm, hoặc giúp giữ vững, một sự cầu
nguyện sống động và đầy quyền năng ngoại trừ một mối tương giao thân thiết hàng
ngày với Chúa Cứu Thế Jêsus của chúng ta.
Đức Chúa Jêsus phán với các môn đồ Ngài: “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin
Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa... Khi Ta nói rằng Ta ở trong Cha và Cha ở
trong Ta, thì hãy tin Ta... Kẻ nào tin Ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn
hơn nữa...” (Gi. 14:1, 11, 12).
Đức Chúa Jêsus muốn dạy dỗ các môn đồ Ngài rằng tất cả những gì họ đã học biết từ
Kinh Thánh Cựu Ước có liên quan đến quyền năng, sự thánh khiết, và tình yêu
thương của Đức Chúa Trời bây giờ phải được nhận thực trong Ngài. Họ không được
phép chỉ biết thuần túy tin trên văn tự mà phải biết tin vào chính thân vị của Ngài. Họ
phải tin rằng Ngài đã đến từ Đức Chúa Cha và Đức Chúa Cha ở trong Ngài, như thế
họ chỉ có một sự sống, một sự vinh hiển. Tất cả những gì họ đã biết về Chúa Cứu
Thế, họ cũng sẽ tìm thấy trong Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus nhấn mạnh nhiều về
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điểm này vì chỉ với một đức tin như thế vào nơi Ngài và vào nơi sự vinh hiển Thiên
Thượng của Ngài thì họ mới có thể làm được công việc Ngài đã làm, và rồi mới có
thể làm được cả những việc lớn hơn nữa. Đức tin này sẽ dẫn họ đến chỗ nhận biết
được rằng giống như Chúa Cứu Thế và Đức Chúa Cha là Một, họ cũng sẽ ở trong
Chúa Cứu Thế và Chúa Cứu Thế sẽ ở trong họ.
Chính mối tương giao thuộc linh, mật thiết, và không gián đoạn này với Đức Chúa
Jêsus tự hiển thị một cách đầy quyền năng trong đời sống của chúng ta, và đặc biệt là
trong đời sống cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau xem xét về điều ấy
để thấy được rằng tất cả mọi thuộc tính vinh hiển của Đức Chúa Trời đều có trong
Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.
1.

Tính Toàn Tại Của Đức Chúa Trời.
Tính toàn tại hay tính vô sở bất tại của Đức Chúa Trời là thuộc tính giúp Đức
Chúa Trời hiện diện khắp trong toàn cõi vũ trụ trong mọi thời điểm. Cũng như
Đức Chúa Cha, Đức Chúa Jêsus bây giờ đang hiện diện ở tất cả mọi nơi, nhất là
Ngài hiện diện với những người đã được cứu. Đây là một bài học lớn và quan
trọng hơn hết mà đức tin chúng ta phải có. Chúng ta có thể hiểu về điều này một
cách tỏ tường qua gương sáng của các môn đồ của Đức Chúa Jêsus. Đặc ân của
các môn đồ này, những người luôn ở trong mối tương giao với Ngài, là gì? Đó
là sự vui hưởng một sự hiện diện khong hề gián đoạn với Đức Chúa Jêsus.
Chính vì lẽ này mà họ đã vô cùng xót xa khi nghĩ về sự thể Ngài phải chịu chết.
Họ nhận biết họ sẽ bị cướp đi mất sự hiện diện ấy. Trong tình cảnh ấy, Đức
Chúa Jêsus đã làm thế nào để an ủi họ? Ngài đã hứa rằng Đức Thánh Linh từ
thiên đàng sẽ đến để hình thành trong họ một sự cảm thức đầy trọn về sự hiện
diện của Ngài đến độ Ngài vẫn cứ gần gũi và mật thiết với họ cũng như có một
mối tương giao không sao đổ vỡ được còn hơn cả những gì họ đã kinh nghiệm
được trong lúc Ngài còn sống trong thân trạng trên thế gian.
Lời hứa tuyệt vời này hiện nay là di sản cho toàn thể mọi kẻ tin, cho dầu là có
không ít người chẳng hề hiểu biết mấy về điều đó. Hiện nay Đức Chúa Jêsus
Christ, trong thân vị thiên đàng của Ngài, trong tình yêu đời đời đã khiến Ngài
phải treo thân trên thập tự giá để chuộc tội cho chúng ta, khát khao có được mối
tương giao với chúng ta trong mỗi phút giây và giữ chúng ta trong sự vui hưởng
mối tương giao ấy. Điều này cần phải được giải thích cho mọi người tiếp nhận
Chúa Cứu Thế Jêsus hiểu: “Chúa yêu bạn đến độ Ngài đòi bạn phải sát gần
Ngài không một chút lơi lỏng để bạn có thể nếm biết được tình yêu của Ngài”.
Đó cũng chính là điều mà những ai đã rơi vào một đời sống thiếu năng lực cầu
nguyện, thiếu năng lực vâng lời, thiếu thánh khiết phải học biết. Chỉ duy nhất
điều ấy mới đem lại cho chúng ta quyền năng để làm người cầu thay hầu chinh
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phục thế giới và những linh hồn hư mất cho Cứu Chúa của chúng ta.
2.

Tính Toàn Năng Của Đức Chúa Trời.
Quyền năng của Đức Chúa Trời thật tuyệt diệu biết bao! Chúng ta nhận ra
quyền năng Ngài qua tạo vật; chúng ta nhận ra quyền năng Ngài qua Kinh
Thánh Cựu Ước. Chúng ta cũng nhận ra quyền năng Đức Chúa Trời trong công
nghiệp tuyệt vời của Chúa Cứu Thế mà Đức Chúa Cha đã thực hiện trong Ngài,
và trên hết là qua sự phục sinh vinh hiển của Ngài. Chúng ta được mời gọi đặt
niềm tin nơi Đức Chúa Con như chính chúng ta tin Đức Chúa Cha. Đức Chúa
Jêsus là Đấng, bằng tình yêu của Ngài, thân thiết với chúng ta không thể tưởng
được và là Đấng Quyền Năng vô hạn, chẳng có sự chi là bất năng đối với Ngài
cả. Cho dầu tấm lòng và xác thân của chúng ta có bất tuân chúng ta đến đâu thì
Ngài cũng cứ thắng được. Tất cả mọi sự đều đã được phán hứa trong Lời Đức
Chúa Trời, tất cả đều là di sản cho chúng ta là con cái của Sự Giao Ước Mới
được thừa hưởng nhờ sự trao ban từ nơi Đức Chúa Jêsus Quyền Năng. Nếu nội
tâm tôi biết sấp mình trước mặt Ngài, tôi sẽ được ở trong quyền năng của Đức
Chúa Trời. Nếu mỗi ngày tôi chịu giao thác đời sống của tôi cho Đức Chúa
Jêsus thì tôi có thể yên tâm rằng chính quyền phép toàn năng đời đời của Ngài
sẽ đem tôi vào trong sự che chở và sẽ hoàn thành mọi sự cho tôi.
Quả thật là kỳ diệu vì chỉ cần dành thì giờ cho cuộc sống nội tâm thôi thì chúng
ta sẽ nếm biết được một cách đầy trọn về thực tại của sự hiện diện của Đức
Chúa Jêsus Quyền Năng! Một mối phước hạnh lớn lao biết bao qua đức tin của
chúng ta: Mối tương giao không thể bị phá vỡ với một Cứu Chúa Quyền Năng
Toàn Năng.

3.

Tình Yêu Thánh Khiết Của Đức Chúa Trời.
Điều này có nghĩa là, với một sự toàn tâm, Đức Chúa Trời trao ban cho chúng
ta mọi thuộc tính Thiên Thượng của Ngài cho sự hầu việc của chúng ta và sửa
soạn để chia sẻ chính mình Ngài cho chúng ta. Chúa Cứu Thế Jêsus là sự mặc
khải của tình yêu của Ngài. Đức Chúa Jêsus là Con Độc Sanh của tình yêu của
Ngài, là quà tặng của tình yêu của Ngài, là quyền năng của tình yêu của Ngài.
Chính Đức Chúa Jêsus này, Đấng đã bước lên thập tự giá để bày tỏ một bằng
chứng hiển nhiên cho tình yêu của Đức Chúa Trời qua sự chết và sự rải huyết
của Ngài hầu cho chúng ta có thể tin nơi tình yêu ấy, là Đấng đến để giao ngộ
với chúng ta trong đời sống tâm linh và ban cho chúng ta một sự bảo đảm tuyệt
đối rằng mối tương giao không thể bị phá vỡ được với Ngài là di sản cho chúng
ta thừa hưởng, và chúng ta thừa hưởng được nhờ Ngài. Tình yêu thánh khiết
của Đức Chúa Trời đã hy sinh mọi sự để đắc thắng tội lỗi và biến nó thành vô
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nghĩa đã đến với chúng ta qua Chúa Cứu Thế Jêsus để cứu chúng ta thoát khỏi
mọi tội.
Hãy dành thì giờ để suy gẫm về lời Chúa phán: “Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy
tin ta nữa”[1]. “Ngươi há không tin rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta, hay
sao?”[2]. Đó là bí quyết của đời sống cầu nguyện. Hãy dành thì giờ cho đời sống tâm
linh để sấp mình thờ phượng; và đợi chờ cho đến lúc Ngài tỏ mình và ngự trị trên
chúng ta, để rồi Ngài thể hiện qua chúng ta cho mọi người thấy được thể nào con
người có thể sống và bước đi trong một mối tương giao với một Cứu Chúa không
nhìn thấy được.
Bạn có khao khát muốn được biết làm thế nào để có thể luôn luôn kinh nghiệm được
sự giải thoát khỏi tội thiếu cầu nguyện hay không? Bí quyết là như thế này: Hãy tin
quyết nơi Con Độc Sanh của Đức Chúa Trời, hãy dành thì giờ cho Ngài trong đời
sống tâm linh cho Ngài hiển thị chính mình qua một trạng thái thân thiết chưa bao giờ
có trong vị thế của Đấng Toàn Năng, Đấng Yêu Thương Đời Đời để chăm sóc bạn.
Bạn sẽ kinh nghiệm được điều mà có thể là cho đến nay bạn vẫn còn xa lạ về những
gì Đức Chúa Trời có thể làm cho những kẻ yêu mến Ngài.
“1Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa…
10
Ngươi há không tin rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta, hay sao? Những lời Ta
nói với các ngươi, chẳng phải Ta tự nói; ấy là Cha ở trong Ta, chính Ngài làm trọn
việc riêng của Ngài. 11Khi Ta nói rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta, thì hãy tin
Ta; bằng chẳng, hãy tin bởi công việc Ta. 12Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi,
kẻ nào tin Ta, cũng sẽ làm việc Ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về
cùng Cha. 13Các ngươi nhân danh Ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, Ta sẽ làm cho, để
Cha được sáng danh nơi Con. 14Nếu các ngươi nhân danh Ta xin điều chi, Ta sẽ làm
cho.” (Gi. 14:1, 10-14)
(Rev. Đoàn Nhật Tân, Ph. D.)

[1]
[2]

Gi. 14:1.
Gi. 14:10.
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