Httl.3(tt)

TÂM GIAO VỚI NHAU
Luca 24:13-35. Câugốc. Châm ngôn 11:30

“ Kết quả của người công bình giống như cây sự sống;
Người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta..”
- Bài trước: Tâm Giao Với Chúa. - Bài nầy: Tâm Giao Với Nhau.
- Các nhà giáo dục tâm lý báo động stress cũng xảy ra cho các em học
sinh trong mùa hè, nghĩ học các em ngồi trước máy tính Stress game.
Con người không thể tâm giao với máy móc, hay công việc.
* Nan đề của con người ngày nay không phải thiếu thực phẩm, phương
tiện hay tiện nghi cuộc sống, mà là hệ lụy bởi mối tâm giao bị phá
hỏng.
* Sự Tâm giao trọn vẹn chỉ tìm thấy trong Chúa Giêxu.
* Sự ngọt ngào trong tâm giao làm phước hạnh được nhân đôi.
- Có 3 phần: Ý nghĩ
nghĩa - Cầ
Cần thiế
thiết - Nguyên tắ
tắ c .
I. Ý NGHĨA.
Tâm giao là tấm lòng người nầy có tấm lòng của người kia.
1. Tâm Giao dấ
dấu hiệ
hiệu có sự
sự số
sống củ
của Chúa.
Chúa Sứ đồ Phaolô đề cập rất
nhiều trong các thư tín về tình yêu thương anh em.
ICo 5:3 3 Về phần tôi, thân dầu xa cách mà lòng ở tại đó,…
Phi 1:7 7 Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy, là phải lắm; vì anh

em ở trong lòng tôi,…

Sự tâm giao không chỉ là gặp nhau, mà là sự hiện hữu ở trong lòng.
2. Mộ
Một số
số câu Kinh thánh mô tả
tả sự
sự Tâm giao.
- Sáng 44:30. Cha thương em út tôi lắm cho đến đỗi hai linh hồn
khắng khích nhau..con út không còn nữa chắc người sẽ chết.
- ISamuên 18:1. 1 … lòng của Giô-na-than khế hiệp cùng lòng Đa-vít,
đến đỗi Giô-na-than yêu mến Đa-vít như mạng sống mình.
- IIVua 5:26 26 Nhưng Ê-li-sê tiếp rằng: Khi người kia xuống khỏi xe

đặng đi đón ngươi, lòng ta há chẳng ở cùng ngươi sao?

II . CẦN THIẾT.
1. Thiế
Thiếu Tâm giao dễ
dễ dừ
dừng lạ
lại. c17. Họ dừng lại buồn bực lắm.
- Có bao nhiêu sự dừng lại 13-17? với Chúa, với môn đồ, và với người
thân nhất. Tâm giao là hình ảnh Thập tự giá: Chiều đứng là tâm giao
với Chúa và chiều ngang là tâm giao với nhau.
- Tâm giao càng ít giao động càng lớn. Trên đường về Emmaút, chỉ có
hai môn đồ nên khi va chạn nhau họ dễ dừng lại. Trong Hội thánh

cũng vậy, nếu tôi có sự tâm giao với nhiều, hay mọi người, thì sự rạn
nứt một vài người sẽ ít ảnh hưởng hơn.
2. Tâm giao sẽ thêm nă
năng lự
lự c .
- Chúa thay đỗi tâm trạ
trạng củ
của họ
họ. Chúa đến và vì thế họ tiếp tục đi, đi
trong niềm vui sức sống, đoạn đường đến nhà trở nên ngắn.
- Chúa thay đỗi thô
thông cô
công củ
của họ
họ. Trước họ mệt mõi trên đường đi và
dừng lại, bây giờ cùng nhau vui vẻ trong bữa ăn.
- Chúa thay đỗi tiế
tiến trì
trình củ
của họ
họ. Trước họ đi trở về , bây giờ họ đi trở
lại Giêrusalem.
- Chúa thay đỗi thà
thành quả
quả củ
của họ
họ. Trước họ nói cãi lẽ với nhau, bây
giờ họ ngọt ngào và cũng làm cho người khác cũng được ngọt ngào.
Mạch sống văng ra cũng làm cho người khác sống động.
* Dù cho chúng ta có gì, có bao nhiêu, nhưng mất đi mối tâm giao với
Chúa với nhau, mọi sự không bao giờ đem đến sự thỏa lòng.
III . NGUYÊN TẮC.
Bài trước: Tâm giao là Cầu nguyện - Tâm giao là Học Kinh thánh, Tâm giao là Chúa ở với - Tâm giao là ăn với Chúa - Tâm giao là Trở
về Nhà Chúa- Tâm giao là Hiệp nhau - là Hầu việc Chúa.
- Bài nầy: Tìm 7 chữ chỉ ra nguyên tắc của Chúa.
1. Đến gầ
“Chúa dến gần, cùng đi, với họ” Tâm giao là tình trạng
gần.c15
n.
có thể xảy ra cho mọi người: Có rất nhiều khoảng cách trong 3 câu KT
nầy. Chúa khác hai môn đồ, và họ cũng bất đồng. Người đời tìm tâm
giao trong tương đồng. Chúa ban Tâm giao vào những chổ không thể,
cho những ai biết tận dụng hoàn cảnh làm cơ hội.
Lu 19:10 10 Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.
* Tâm giao xảy ra khi mọi khoảng cách bị xóa bỏ.
2. Hỏ
Hỏi thă
thăm. c17.nói chuyện gì cùng nhau vậy?c19.“Việc gì vậy ”
Chúa hỏi Mari: Sao ngươi khóc. Chúa hỏi môn đồ: Các con không có
chi ăn hết sao ? Sự lưu tâm của Chúa, Ngài đặt câu hỏi. Ngài biết rất
rỏ, nhưng Ngài muốn họ nói cảm nhận của mình.
Thi 142:4 4 Xin Chúa nhìn phía hữu tôi, coi; Chẳng có ai nhận biết tôi;

Tôi cũng không có nơi nào để nương náu mình; Chẳng người nào hỏi
thăm linh hồn tôi. Nhu cầu là cần được quan tâm.

*Tâm giao là để ý và hỏi thăm về nhu cầu người khác.
3. Lắ
Lắng nghe. c19-24. Châm ngôn 18:13 13 Trả lời trước khi nghe, Ấy
là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm vậy.
- Ngài làm gương cho chúng ta về sự chịu khó và kiên nhẫn nghe hai
môn đồ nầy nói dường như nói nặng, nói sai về Ngài. Bạn có biết khi

tạo cơ hội cho người khác nói là cho họ cơ hội chuyển tấm lòng họ vào
bạn, cắt ngang câu nói giống như ngăn trở tấm lòng.
- Các nhà tư vấn được huấn luyện không phải để nói mà để nghe.
- Người ta làm một thử nghiệm về cách cha dạy con: 1. Dạy bằng cách
nói. 2. Dạy bằng cách hỏi. Kết quả cho thấy nhưng đứa con có cơ hội
nói sẽ yêu quí cha và khôn ngoan hơn.
* Tâm giao sẽ thuộc về người có khả năng biết lắng nghe.
4. Nề
Nền tả
tảng.
ng. c27. “Chúa…chỉ về Ngài trong cả ”. Chúa thay đỗi
phương cách của mônđồ : c15 “ nói và cãi lẽ nhau ” họ lấy lý trí, lý lẽ,
lý luận mình để biết về Chúa. Kế đó c19 họ lấy “việc đã xảy ra” để
biết về Ngài. Họ đã thất bại. Khi dùng lý trí hay việc đã xảy ra để hiểu
về Chúa. Đừng dùng quan diểm là cách riêng để nhìn vào một vấn đề
nào đó, hoặc là bản tánh, hãy tìm mẫu số chung. Hai số thập phân cộng
được khi có cùng mẫu số.
* Mẫu số chung con cái Chúa là những gì trong Kinh thánh.
Êphêsô 4:3-6. Một Đức Thánh Linh, một sự trông cậy, một Chúa, một

Đức tin, một Báp têm, một Đức Chúa Trời, trên cả mọi người, giữa
mọi người và trong mọi người.

Con người sẽ càng xa nhau nếu chúng ta muốn người khác sống theo
quan điểm của mình, mỗi người có một quá trình sống khác nhau do
đó tạo nên hiểu biết khác nhau về một vấn đề.
* Khi nhìn thấy một người bị rơi xuống hố, mỗi người có cái nhìn
khác nhau.- Nhà vật lý thấy và nói rằng: Mỗi vật đều bị rơi vì sức hút
của quả đất, để xem anh rơi xuống bằng cách nào.- Nhà toán học sẽ
nói rằng tuỳ sức nặng mà mức tổn thương như thế nào.- Nhà Triết lý:
chắc người nầy sau nầy sẽ cẩn thận hơn.- Nhà Tôn giáo: Phải tìm cách
nào để đem người nầy lên mới được.- Cá nhân chủ nghĩa: cái hố của
anh chưa bằng hố tôi đâu..
*Chúa yêu Hội thánh vì là một phần của Ngài, chúng ta cũng vậy: Hãy
yêu Gia đình, Hội thánh, vì đó là một phần của minh.
* Tâm giao vì có một Chúa và cùng một niềm tin.
5. Dò ý. c28.. “dường như muốn” Yếu tố rất quan trọng trong Tâm giao
là hãy dò ý nhau. Ngài có muốn vào nhà họ, nhưng Ngài muốn họ có
tỏ ra - Chúa hay hỏi: ngươi muốn ta làm chi cho.
Mat 20:32 32 Đức Chúa Jêsus dừng lại, gọi hai người mù đến, mà
phán rằng: Các ngươi muốn ta làm chi cho?
Mác 10:51; Lu 18:41. Sứđồ Phao lô học theo gương Chúa:
Phil 1:14 14 Nhưng tôi không muốn làm điều gì mà chưa được anh

đồng ý, hầu cho điều lành anh sẽ làm chẳng phải bởi ép buộc, bèn là

bởi lòng thành. Làm đều tốt cho người không muốn, sẽ phản tác dụng.
Khi bạn chỉ tập trung cho được việc bạn sẽ bị mất lòng.
- Dò ý là thể hiện sự tôn trọng và giúp người thấy giá trị của họ.
- Goether ( Sự khôn ngoan thực tiễn ) đã ghi: “ Đối xử với con người

theo bề ngoài, bạn sẽ khiến họ tệ hơn. Nhưng đối xử theo khả năng họ
có thể trở thành, bạn sẽ giúp họ thành con người ấy ”.
* Tâm giao là được lòng tất nhiên sẽ được việc.
6. Cho họ
họ. c29,30. Có bao nhiêu sự ban cho trong hai câu KT nầy?
Cho một chổ nghĩ qua đêm, cho một bữa ăn tối, sự trao nhường quyền.
Chồng nhường vợ quyết định, vợ: Anh quyết định đi, cả hai trao quyền
cho Chúa, Chúa tạ ơn xong, Ngài bẻ ra và trao cho họ. Một bức tranh
thật đẹp về sự trao cho nhau, không ai giữ phần tốt về mình. - Chúa
hóa bánh, trao môn đồ phát cho đoàn dân trước, dầu Chúa và môn đồ
đã làm việc suốt ngày. Chúa có gì ăn trong ngày bận rộn đó, nhưng đã
nghĩ đến đoàn dân và môn đồ trước.
- Tấm lòng nhìn thấy được không? Nhìn lòng bàn tay thấy tấm lòng.
Lu 6:38 38 Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc

cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực
nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy.

* Tâm giao là nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình.
7. Giố
Giống nhau.
nhau. c32 “ Lòng chúng ta há chẵng nóng nảy sao ? ”. Đây là
thời điểm Chúa ban sự sống. Trao đỗi, tư vấn là cần, nhưng sự thay đỗi
bởi lời Chúa trong lòng là quan trọng.
Giê 32:39 39 Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng một đường lối như
nhau. + Êxê 11:19 + Sôphôni 3:9 9 Vì bấy giờ ta sẽ ban…., đặng một
lòng hầu việc Ngài. Chỉ có Chúa ban tấm lòng mới.
+ Đồng một lòng sẽ phát sinh sáng kiến và hành động kết quả.
- Nhận biết Chúa giống nhau. c31. Mắt họ bèn mở ra…
- Cảm động giống nhau. c32. Hai người ..lòng nóng nảy.…
- Hành động giống nhau. c33.Nội giờ đó họ liền đứng dậy trở về…
- Lời nói giống nhau. c35. Rồi hai người thuật lại…
* Tâm giao là kết quả từ Chúa sự sống và Lời sự sống.
KẾT.
Lời Cầu nguyện của vua Đavít khi chuẩn bị vật liệu xây cất đền thờ,
ngày nay Chúa đang xây cất đền thờ thuộc linh trong chúng ta.
ISu 29:18 18 Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, của Y-sác,

và của Y-sơ-ra-ên, tổ phụ của chúng tôi ôi! Xin hãy cho dân sự Chúa
giữ luôn luôn một tâm ý ấy trong lòng, và làm cho lòng chúng chiều
theo về Chúa.

