Hành Trình Tâm Linh 3.

TÂM GIAO
Luca 24:13-35. Câugốc. Khải huyền 3:20b.
ngư
ngư
ngư
“..Ta ssẽẽ vvào
ào cùng ng
ười ấy, ăn bbữ
ữa ttốối vvớ
ới ng
ười vvàà ng
ười vvớ
ới ta. ”
- Các Lẽ thật trong Kinh Thánh bị hạn chế vì chỉ học trong dịp lễ.
- Điều gì Quan trọng nhất trong sinh hoạt Cơ đốc nhân ?
* Sẽ ngạc nhiên khi nghe câu trả lời đó là Tâm Giao: Tâm giao với
Chúa và Tâm giao với nhau. Như câu gốc… “ ăn bữa tối..”
“ Tin Chúa không phả
phải là
là theo mộ
một tôn giáo, mà
mà là bước vào
vào mố
mối Tâm
giao.”. Không là gia nhập mà là Gia đình.
- 10 lần Chúa Phục sinh hiện ra là xâu chuổi ngọc. ( Xem bài 1 )
1.Tâm
Tâm Sống là viên ngọc thứ nhất. 2.Tâm
Tâm Vững là viên ngọc thứ
hai. 3.Tâm
Tâm Giao là viên ngọc thứ ba.
I. TÂM GIAO QUAN TRỌNG.
1. Từ
Từ sự
sự số
sống lạ
lại củ
của Chúa mang đến.
đến.
Bước thứ ba trong sự sống lại của Chúa là Phục sinh sự Tâm giao của
các môn đồ. Chúa có trong mọi sinh hoạt: Luca 24:13-35.
Sự sống lại của Chúa Giêxu mang lại cho con người sự Tâm giao.
IPhierơ 1:21-22.. Là kẻ nhơn tin đến Đức Chúa Giêxu, tức là Đấng đã
khiến Ngài sống lại. và c22.Anh em đã vâng theo lẽ thật…đặng có

lòng yêu thương thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng.
Nhắc lại Công vụ 1:4..Ngài hiện đến với các sứ đồ phán bảo những sự
về nước Đức Chúa Trời. Đã học : nước Đức Chúa Trời không chỉ về
thiên đàng, mà ngay trên đất nầy.
* Tâm giao giúp tận hưởng Thiên đàng trên đất.
2. Từ
Từ Đức
Đức Thánh Linh mang đến.
đến.
- Khi Đức Thánh Linh được ban đến và các đặc tính thánh Linh ban
cho trước nhất là tạo nên tình thâm trong Chúa.
- Hội thánh đầu tiên tại Giêrusalem đã có. Công vụ 2:42-47.
- Thư Galati Sứ đồ Phao lô nói đến 9 trái Thánh Linh, những trái đó
cũng là dấu hiệu của sự Tâm giao. Galari 5:22.
* Tâm giao là bài học và đeo đuổi. Bài học nầy quá cần thiết.
- Hai môn đồ về làng Emmaút, là câu chuyện thứ 3 và dài nhất trong
10 câu chuyện Chúa Phục sinh.
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Gồm các sinh hoạt như: đi đứng, nói năng, buồn bã, khách lạ, vào nhà,
ăn uống, nhóm lại. Vì thế ngoài trọng tâm chính Chúa hiện ra bày tỏ
Ngài thật sống lại, nhưng phần Kinh thánh nầy còn cho chúng ta một
chủ đề khác nữa là câu chuyện dẫn từ thất bại trong mối Tâm giao của
con người đến sự phục hồi Tâm giao trọn vẹn với Chúa và với nhau.
Luca 24:1324:13-35. Có hai phầ
phần chính:
- c13c13-17. Số
Sống thiế
thiếu Tâ
Tâm giao.
- c18c18-35. Số
Sống trong Tâ
Tâm giao.
II. SỐNG THIẾU TÂM GIAO.
c13--15. Chỉ có môn đồ, trước khi họ gặp Chúa sống lại.
c13
1. Theo Chúa như
nhưng chư
chưa có Tâm giao. C13.Cũng trong ngày ấy, có
hai môn đồ đi đến làng kia. Cũng trong ngày ấy cũng giống như chữ
lúc đó chỉ về những biến cố lớn đang xảy ra: Chúa Giêxu chịu chết,
chôn, xác Ngài không tìm thấy, một vài người cho là thấy Chúa. Một
thời điểm như vậy đáng lẽ chờ đợi, theo dõi xem sự việc thực hư thế
nào. Nhưng Kinh thánh cho biết hai môn đồ nầy họ lìa các môn đồ tại
Giêrusalem mà trở về quê Emmaút của họ. Đây là lúc họ chưa có sự
Tâm giao của Chúa. Việc của Chúa là của Chúa, việc của môn đồ tại
Giêrusalem là của họ, mình lo việc mình trước đã. Lúc nầy họ chưa có
sự sống Phục sinh của Chúa.
*Nhiều người theo Chúa nhưng thiếu tâm giao, việc Chúa là của Chúa,
việc Hội thánh là của Hội thánh, tôi lo việc tôi trước đã.
2. Tình thân không mang đến Tâm giao.
Tình thân chưa chắc hiểu ý: Cậu con trai đang học bài về thế giới
thiên nhiên trong phòng, hỏi vọng ra cha đang ở ngoài phòng khách.
Ba ơi! Tại sao quả đất xoay quanh mặt trời hả ba! Từ ngoài ông nói
lớn: Bộ con lấy cắp bia của ba uống hả ?!!!
Hai môn đồ nầy họ có nhiều điểm tương đồng, nhưng không thể đạt
đến Tâm giao, cho dù họ có nhiều ràng buộc: họ đồng hương, cả hai
sanh ra và lớn lên tại làng Emmaút. Một trong hai người tên là
Cơlêôba. Giăng 19:25. với chị mẹ Ngài là Mari, vợ Cơlêôba. Có nhà
giải kinh cho rằng hai người về Emmaút có thể là vợ chồng.
Hai người nầy họ có ít nhất 4 mối liên hệ: cùng quê hương, đồng theo
Chúa, có thể là vợ chồng, và thứ tư họ có mối liên hệ trong gia đình,
chị em bạn dì Chúa GiêXu về phần xác.
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* Điều gì xảy ra khi chưa có Tâm giao? sự cãi lẫy, sự dừng lại, sự
buồn bực.

III. SỐNG TRONG TÂM GIAO.
A.Tâm
A.Tâm giao Là gì ? c18-35..
Là có Chúa trong mỗi thời điểm trong cuộc đời chúng ta: Chúa có trên
đường, Chúa trong nhà, trên bàn ăn, Chúa nơi thờ phượng.
B.Tâm giao Tiế
Tiến Trình
Trình.
ình
Hãy xem những bước tiến trong sự Tâm giao với Chúa:
+ Lúc đầu Chúa cùng đi đườ
đường + Kế đó Chúa là người khá
khách lạ
lạ +
Chúa là người Cắt nghĩ
nghĩa Kinh thánh + Mời Chúa vào nhà như một
người Bạn thân + Chúa có trên bàn ăn + Chúa trong lờ
lời nói của mọi
người + Chúa là Trung tâm sự Thờ phượng.
C.Tâ
C.Tâm giao Từ
Từng bư
bước.
Tâm giao là tình trạng Thuộc linh sâu sắc, nhưng lại bắt đầu bằng
những gì đơn sơ gần gủi nhất trong cuộc đời chúng ta.
1. Chú
Chúa cù
cùng đi đườ
đường vớ
với chú
chúng ta. Chúa đến, cùng đi, hỏi và nghe.
c15-19. Chúa hỏi: khi nãy đi đường các ngươi nói gì cùng nhau vậy?
Chúa cho phép nan đề, Ngài muốn nghe ta nói về nan đề của mình. Đó
là sự Cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện là khi Chúa kiên nhẫn nghe
những lời không đúng về vệc Ngài biết rỏ.
* Tâm giao là gì ? Là Cầ
Cầu nguyệ
nguyện. Rất đơn giản là nói với Chúa những
gì vừa mới xảy ra. Là nói với Chúa những gì Ngài đã biết.
2. Chú
Chúa là
là trọ
trọng tâ
tâm củ
của câ
câu chuyệ
chuyện. Chúa làm gì đây ? Ngài nói Kinh
thánh, Ngài giải nghĩa Kinh thánh, Ngài nêu lên chủ đề chung của cả
Kinh thánh. Bước thứ hai Tâm giao là gì ? Là đọc Kinh thánh, là giải
nghĩa Kinh thánh, là tìm xem Kinh thánh nói gì về Chúa. Chúa là trung
tâm của câu chuyện trong cuộc đời mình.
* Tâm giao là gì ? Là đọc, họ
học Kinh thá
thánh nó
nói gì
gì về
về Chú
Chúa.
3. Cù
Cùng mờ
mời Chú
Chúa và
vào nhà
nhà. c29 . Ngài muốn đi xa hơn, nhưng họ cố
mời Ngài vào nhà của mình. Tâm giao là gì ? Là có muốn có Chúa
trong gia đình của mình. Chúa không phải ở ngoài mà ở trong nhà của
mình.
* Tâm giao là gì ? Là có Chúa ở trong nhà của mình.
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4. Có Chúa trong mọ
mọi sinh hoạ
hoạt. c30
Họ mời Chúa làm chủ trong sinh hoạt rất thông thường của mình.
“ Chúa bẻ bánh, đưa cho họ” Có phải là Chúa ban Tiệc thánh ?
– Không! vì Chúa đã phán: Ta không uống trái nho nầy nữa cho đến
khi uống trong nước trời. Mathiơ 26:29. Lại càng không phải gợi nhớ
về lễ Tiệc Thánh Chúa đã ban. Vì, Luca 22:14. Đến giờ Ngài ngồi bàn
ăn, các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. Nên không có Cơlêôba. Chúa làm
gương về sự Tạ ơn trước khi ăn, hãy Cầu nguyện trước khi ăn; “Chúa
bẻ ra đưa cho” trong nhà mình, trên bàn mình, do lao động mình,
nhưng cảm xúc nhận từ tay Chúa cho.
*Tâm giao là gì ? Là biế
biết ơn Chúa về
về nhữ
những gì
gì mình làm ra.
5. Cùng trở
trở về
về Hộ
Hội thá
thánh. Họ đứng dậy trở về.
Tôi luôn ngạc nhiên về cách dùng chữ của Kinh thánh. .
c13.Đi đến làng kia. c33. họ liền đứng dậy trở về thành Giêrusalem.
Kinh thánh dùng chữ theo phương diện thuộc linh: Đi về nhà gọi là đi
đến hay đi xa, đi Thờ phượng được gọi là trở về.
*Tâm
Tâm giao là gì ? Là đi Thờ
Thờ phư
phượng như
như trở
trở về
về nhà
nhà.
6. Cùng hiệ
hiệp nhau nhóm lạ
lại. c33-35. Sứđồ, môn đồ, hai người thuật
lại….Tâm giao cá nhân dẫn đến Tâm giao chung. Tâm giao phải được
gắng kết và nhân rộng ra. Trong Hội thánh dễ được bước đầu là Tâm
giao cá nhân với những người mình thích, rồi loay hoay chỉ chừng đó,
rốt cuộc Hội thánh chỉ là những mãng người rời rạc không trở nên một
thân thể như Chúa đã dạy.
*Tâm giao là gì ? Là hiệ
hiệp mộ
một mọ
mọi ngư
người trong Chúa.
7. Cùng chung nhau hầ
hầu việ
việc. Thuật lại việc xảy ra.
Chúa trở nên trung tâm của sự nhóm lại, mọi ngưòi nói về Chúa.
+ Các Sứđồ làm chứng rằng Chúa đã hiện ra với Phierơ,
+ Hai môn đồ làm chứng về việc xảy ra lúc đi đường, nhìn biết lúc
Chúa bẻ bánh. Hầu việc Chúa dễ hay khó ? Nói về Chúa dễ hay khó ?
Ai nấy sợ làm chứng, vì hiểu sai ý nghĩa làm chứng.
*Hầu việc Chúa trong những gì mình đã nhận được từ Chúa.
*Làm chứng là nói đến quyền năng biến đổi nhờ Tin lành. Người chưa
được cứu cần thấy Tin lành, không chỉ được nghe Tin lành.
*Tâm giao là gì?Là
gì?Là lấ
lấy ơn mình
mình đã đượ
được mà
mà gây dự
dựng lẫ
lẫn nhau.
Kết: Tâm giao là Chúa có trong tôi và tôi ở trong Chúa.
Chúa.
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