“Chúa Cứu Thế Jêsus
càng ngự trị trên đời sống chúng ta nhiều chừng nào
thì ưu thế của Ngài, qua quyền năng Đức Thánh Linh,
trên toàn bộ con người chúng ta càng đầy trọn chừng ấy…”

Triển vọng đắc thắng trong cuộc chiến cầu nguyện sẽ không đến với chúng ta ngay
trong một lúc. Đức Chúa Trời có một sự kiên trì lớn lao đối với con cái Ngài. Ngài
chịu đựng sự chậm tiến của chúng ta trong sự kiên trì của Đấng làm Cha. Mỗi con cái
của Đức Chúa Trời hãy vui thỏa trong các lời hứa Ngài qua lời Kinh Thánh. Đức tin
càng mạnh, chúng ta càng nghiêm túc bền lòng cho đến cuối cùng.
Chúa chúng ta phán lời sau đây liên quan đến một đời sống phong phú hơn khi Ngài
phán rằng Ngài đã đến để ban sự sống cho chiên Ngài: “Ta đã đến, hầu cho chiên
được sự sống, và được sự sống dư dật” (Gi. 10:10). Một người có thể có sự sống, tuy
nhiên, vì cớ thiếu sự dinh dưỡng hoặc vì sự đau ốm, sự sống của người ấy không
được phong phú hoặc không được mạnh mẽ. Đây chính là sự khác biệt giữa Cựu
Ước và Tân Ước. Chắc chắn trong Cựu Ước đã có sự sống, sự sống dưới Luật Pháp,
nhưng không có ân điển dư dật của Tân Ước. Chúa Cứu Thế Jêsus đã ban sự sống
cho các môn đồ Ngài, nhưng họ đã chỉ có thể nhận lấy sự sống dư dật qua sự phục
sinh của Ngài và sự ban cho của Đức Thánh Linh.
Mọi Cơ Đốc Nhân chân thực đều đã nhận được sự sống nơi Chúa Cứu Thế Jêsus.
Thế nhưng phần đông đều không hiểu được về một đời sống phong phú hơn mà Ngài
muốn trao ban. Sứ Đồ PhaoLô đã nói nhiều về phương diện ấy. Vị Sứ Đồ nói về “ân
điển dư dật” trên chính đời sống mình: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm
sức cho tôi”, “Tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng
Christ luôn luôn” [1], “Chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần”
[2]
.
Chúng ta đã nói về tội thiếu cầu nguyện, về phương thức để được giải thoát khỏi tội
ấy, và về làm thế nào để tránh được tội này. Tất cả những gì đã được bàn về những
điểm ấy có thể được gồm tóm trong chỉ một lời này của Chúa Cứu Thế: “Ta đã đến,
hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật”. Thế nên điều quan trọng hơn
[1]
[2]
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hết đối với chúng ta là hiểu cho được thêm về sự sống ấy để chúng ta có thể thấy rõ
được rằng một đời sống cầu nguyện đích thực không gì khác hơn là chúng ta phải
bước đi trong một sự kinh nghiệm tăng tiến chưa từng thấy của một đời sống chứa
chan sự sống.
Không thể bắt đầu cuộc tranh chiến chống lại sự thiếu cầu nguyện trong sự dựa
nương trên Chúa Cứu Thế, trong sự trông đợi nơi Ngài sự giúp đỡ, giữ gìn mà lại
đồng thời vẫn cứ còn ở trong trạng thái nhụt chí, nản lòng. Đó chính là trạng thái nhìn
sự thiếu cầu nguyện như một tội lỗi mà chúng ta cần phải cố công ra sức chống đỡ.
Tự thân trạng thái nhụt chí, nản lòng ấy là một bộ phận của toàn bộ đời sống xác thịt
được gắn bó chặt chẽ với các tội lỗi khác vốn được xuất phát từ cùng một nguồn gốc.
Chúng ta quên mất rằng toàn bộ xác thịt cùng với mọi ảnh hưởng của nó, cho dầu là
hiển thị trong tâm linh hay trong thân xác, phải được kể như đã bị đóng đinh trên thập
tự giá. Chúng ta không được phép thỏa mãn với một đời sống yếu đuối mà phải tìm
kiếm một đời sống phong phú, dư dật. Chúng ta phải dâng mình hoàn toàn để cho
Đức Thánh Linh có thể ngự trị trọn vẹn trên chúng ta để hiển thị ra đời sống phong
phú, dư dật ấy hầu cho có thể có được một sự chuyển hóa trong con người thuộc linh
của chúng ta, và hầu cho ưu thế tuyệt đối của Chúa Cứu Thế và của Đức Thánh Linh
được nhận biết qua đời sống của chúng ta.
Vậy thì những sự cấu thành đích thực của đời sống phong phú, dư dật này là gì?
Chúng ta không thể cứ lặp đi lặp lại hoặc khởi sự sự sống ấy theo những cách nào
khác được, vì sự sống phong phú, dư dật ấy không gì khác hơn là việc Chúa Cứu Thế
Jêsus càng ngự trị trên đời sống chúng ta nhiều chừng nào thì ưu thế của Ngài, qua
quyền năng Đức Thánh Linh, trên toàn bộ con người chúng ta càng đầy trọn chừng
ấy. Một khi Đức Thánh Linh làm cho sự đầy trọn của Chúa Cứu Thế và sự sống của
Ngài hiện rõ trong đời sống chúng ta, đời sống ấy hiển thị được Chúa Cứu Thế trên
ba phương diện chính:
1.

Chúa Cứu Thế Là Đấng Đã Chịu Đóng Đinh Trên Thập Tự Giá.
Chúa Cứu Thế Jêsus không phải chỉ thuần túy là Đấng đã chết để chuộc tội cho
chúng ta mà Ngài còn là Đấng đem chúng ta đến với Ngài để cùng chết với
Ngài trên thập tự giá, và là Đấng hiện nay đang hành động trong chúng ta theo
quyền năng của sự chết và của thập tự giá Ngài. Bạn chỉ có mối tương thông
đích thực với Ngài khi bạn có thể nói được rằng “Tôi đã bị đóng đinh vào thập
tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng
Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức
tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì
tôi”. Mọi xúc cảm và khuynh hướng của chúng ta đều phải ở trong Ngài theo
như sự hạ mình và vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự, của
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Ngài. Chính đó là điều Chúa Cứu Thế muốn nói khi Ngài phán về Đức Thánh
Linh rằng “Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi” [3]. Đời
sống phong phú, dư dật không phải có được bằng công phu luyện tập mà là nhờ
ở sự dự phần theo một niềm tin trẻ thơ vào trong sự sống Ngài.
2.

Chúa Cứu Thế Là Đấng Đã Được Phục Sinh
Kinh Thánh thường đề cập đến sự phục sinh trong mối liên hệ với quyền năng
hành dộng diệu kỳ của Đức Chúa Trời nhờ đó Chúa Cứu Thế đã sống lại từ
trong cõi chết; và từ đó mà có sự bảo đảm rằng “Quyền vô hạn của Ngài, đối
với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực
mình, mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết
sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời” (Êph. 1:19, 20).
Đừng vội cho qua những lời này. Hãy quay lại để đọc lại những lời ấy, và hãy
học biết bài học lớn ở đây là cho dầu bạn cảm thấy yếu đuối, bất năng đến như
thế nào đi nữa thì quyền phép toàn năng của Đức Chúa Trời vẫn cứ hành động
được trong bạn; và rằng nếu như bạn chỉ cần tin thôi, thì quyền năng ấy sẽ chia
sẻ cho bạn sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Jêsus trong cuộc sống mỗi ngày.
Quả thật vậy, Đức Thánh Linh có thể đổ đầy cho bạn sự vui mừng và sự đắc
thắng của sự phục sinh của Chúa Cứu Thế như quyền năng cho cuộc sống mỗi
ngày của bạn ngay giữa những thử thách và cám dỗ của đời ác này. Hãy để thập
tự giá hạ thấp bạn cho đến chết. Đức Chúa Trời sẽ đem lại cho bạn một sự sống
thiên đàng qua Đức Thánh Linh. Thật chúng ta biết còn quá ít về toàn bộ công
việc của Đức Thánh Linh để biến chúng ta thành người dự phần với Chúa Cứu
Thế đã chịu đóng đinh và đã được phục sinh, và để biến chúng ta thành ra phù
hợp với sự sống và sự chết của Ngài.

3.

Chúa Cứu Thế Là Đấng Đã Được Tôn Vinh Hiển.
Chúa Cứu Thế đã được tôn vinh hiển của chúng ta là Đấng ban phép báptem
bằng Đức Thánh Linh. Khi chính Đức Chúa Jêsus được báptem bằng Đức
Thánh Linh ấy là vì Ngài đã hạ mình để nhận báp-tem ăn năn của Giăng, phép
báp-tem dành cho tội nhân, dưới sông Giôđanh. Dầu vậy, khi Ngài gánh vác lấy
công việc cứu chuộc, Chúa Cứu Thế cũng đã nhận Đức Thánh Linh để bước
vào công việc Ngài kể từ giờ phút ấy cho đến khi bước lên thập tự giá Ngài
“dâng mình không tì tích cho Đức Chúa Trời” [4]. Bạn có muốn rằng Chúa Cứu
Thế đã được tôn vinh hiển này sẽ báptem bạn bằng Đức Thánh Linh không?
Hãy dâng mình cho Ngài để hầu việc Ngài qua việc làm cho mọi tội nhân hiểu

[3]
[4]
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biết về tình yêu của Đức Chúa Cha.
Ước mong rằng Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta hiểu được rằng nhận Đức
Thánh Linh từ nơi Đức Chúa Jêsus đã được tôn vinh hiển là một công việc lớn
lao biết dường nào! Điều đó đòi hỏi một sự sẵn lòng, một sự khát khao của tâm
linh để làm việc cho Ngài, và nếu cần, để chịu khổ vì Ngài. Bạn đã biết và yêu
Chúa, đã làm việc cho Ngài, và bạn cũng đã được ban phước trong công việc
ấy; thế nhưng Chúa còn có nhiều hơn thế để trao ban cho bạn. Ngài có thể trao
ban nhiều hơn cho bạn, cho anh em, chị em tín hữu chung quanh chúng ta, và
cho những người chăn bầy trong Hội Thánh bởi quyền năng của Đức Thánh
Linh đến mức lòng chúng ta phải dầy dẫy sự kinh ngạc tột cùng.
Bạn đã từng nắm bắt được điều ấy bao giờ chưa? Sự sống phong phú, dư dật không
gì khác hơn là sự sống của Chúa Cứu Thế như Đấng đã chịu đóng đinh, như Đấng đã
phục sinh, như Đấng đã được tôn vinh hiển là Đấng ban báptem bằng Đức Thánh
Linh và bày tỏ chính mình Ngài trong tấm lòng của chúng ta và sống như là Đấng
chủ tể trong chính đời sống chúng ta.
Có một thành ngữ rằng với lời “Hãy sống như đáng phải sống”. Đừng sống theo
nhãn quan con người về những gì khả hữu. Hãy sống trong Lời Đức Chúa Trời, trong
tình yêu và sự thành tín vô hạn của Đức Chúa Jêsus. Cho dầu điều ấy có diễn tiến
chậm một chút, và có những sự vấp ngã nhất định nào đó, nhưng đức tin vẫn cứ cám
ơn Ngài, không phải vì những gì kinh nghiệm được mà vì những lời hứa mà đức tin
nương cậy, vẫn cứ tiến triển càng lúc càng mạnh hơn cho đến khi nắm chắc được sự
bảo đảm phước hạnh rằng chính mình Đức Chúa Trời sẽ hoàn thiện công việc của
Ngài trong đời sống chúng ta.
“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi
sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi
sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính
mình Ngài vì tôi.” (Gal. 2:20)
(Rev. Đoàn Nhật Tân, Ph. D.)
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