TÂM TRẠNG

Mác 1: 9- 13. Câu gốc.11-13.
Lại có tiếng từ trên trời phán rằng:
Ngươi là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường.
12
Tức thì Đức Thánh Linh giục Ngài đến nơi đồng vắng.
13
Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỉ Sa-tan cám dỗ..

của Đức Chúa Trời, và - có những bài học thật cần thiết và thật
quí cho chúng ta.
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Tâm trạng là tình trạng của tâm hồn. ( trạng thái - nỗi lòng).
Trong thời gian rất ngắn có 4 câu hỏi. “Tôi buồn quá, xin giúp”.
- Sáng Chúa nhật, đi nhà thờ thấy thật được phước, thật vui. Trở
về, niềm vui qua mau, cũng không ít khi thấy như chìm xuống,
khô khan trống trãi?
- Có khi nào tự hỏi: Tin Chúa thật - biết chắc mình được cứu,
nhưng thỉnh thoảng cũng cảm thấy chán ngán cuộc sống sao?
Hai thái cực cuộc sống.

Người tin Chúa vẫn có những giây phút
như vậy sao? Êli – Chúa Giêxu. Mat 26:38 38 Ngài bèn phán: Linh

hồn ta buồn bực cho đến chết; các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta.
5
Thi 42:5
Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong
mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn ngợi khen Ngài
nữa; Vì nhờ mặt Ngài, bèn được cứu rỗi.

- Báp têm và Cám dỗ của Chúa Giêxu là hai bức tranh luôn được
ghi chép nối liền nhau trong các sách Phúc âm. Cả hai có ý nghĩa
liên quan đến sự cứu rỗi của chúng ta. Sẽ học sau, bài nầy xin học
theo nghĩa: Niềm tin trong cuộc sống.
+ Kinh thánh: Mathiơ 3:13- 4:1- ; Mác 1:9-13; Luca 3:21,22- 4:1- .
+ Điểm chính:
- Sông Giôđanh - đối với Đồng vắng.
- Có Đức Chúa Trời Ba ngôi, đối với satan .
- Sông Giôđanh và đồng vắng cả hai đều có sự hiện diện Ba Ngôi.
+ Bài học 3 bước:

I. HAI THỰC CẢNH. (2 hoàn cảnh cần đi đến)
a. Hai nơi đến. - Giôđanh và - Đồng vắng.
9

c9 ….. Đức Chúa Jêsus đến …và chịu Giăng làm phép báp têm..
12
c12. Tức thì Đức Thánh Linh giục Ngài đến…chịu quỉ satam cám dỗ..
- Một nơi tự đến và một nơi đưa đến. Có những chổ chúng ta tự đi

đến vì muốn đến, cũng có những chổ đi đến vì có một sự dẫn dắt
kỳ diêu - vượt quá suy nghĩ của mình.
Giôđanh là chổ ơn phước ai cũng muốn đến, đồng vắng không ai
thích đến. Nhưng có một điều chắc chắn hai nơi - có sự hiện diện

b. Hai hoàn cảnh. Vinh hiển và Cám dỗ.
- Cảnh tại sông Giôđanh ? người làm

phép báp têm là Giăng Báp
tít, có người chịu báp têm là Chúa Giêxu, có cửa trời mở ra, có
Đức Thánh Linh, có cửa trời mở ra, có tiếng phán từ trời. Nói
chung đây là một khung cảnh quá tuyệt vời.
- Cảnh trong đồng vắng? - Một bên vinh hiển cửa trời mở ra, một
bên sự hoang vắng cô đơn. - Một bên là Giô-đanh, dòng sông làm
giàu cho xứ Phaléttin, một bên là sa mạc hoang vu, Giô đanh có
nhiều kỷ niệm thuộc linh: - Lót và Ápraham phân rẽ nhau (Sáng
13:11), - Hai chi phái rưỡi xin ở lại bên nầy sông Giôđanh (Dân
32:19), - Môise đã xin Đức Chúa Trời cho qua sông Giôđanh để
ngắm nhìn đất hứa (Phục 3:25). - Qua dòng sông Giôđanh Tiên tri
Êli được cất lên trời Êlisê ở lại (IIVua 2:9-12). - Một bên có sự
vinh hiển Đức Chúa Trời, một bên có sự cám dỗ của maquỉ.
Câu hỏi áp dụng:
- Nếu chức vụ của

Chúa Giêxu còn chịu thứ thách cám dỗ trước,
thì có ai hầu việc Chúa mà được miễn trừ không?
- Thường thì chúng ta thấy mặt nổi của chức vụ, song khó hiểu
hết giá trả cho chức vụ đó.
II. HAI THỰC NGHIỆM. (2 kinh nghiệm đều cần thiết)
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Chúa Giêxu vì cớ chúng ta mà Ngài chịu cám dỗ. Hêb 2:18 Nhân đó,
Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối
với Đức Chúa Trời, trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và
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trung tín, đặng đền tội cho chúng dân. Vả, vì chính mình Ngài chịu
khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy.
- Có 2 kinh nghiệm xảy ra trên đường theo Chúa. - Về địa lý có lúc
bạn sống trù phú của Giôđanh, có lúc bạn giống như đồng vắng
hoang vu. - Về thuộc linh Giôđanh chỉ về sự sự Thờ phượng
chung, và đồng vắng chỉ về sự cầu nguyện riêng.
1. Thực nghiệm trong Thánh Lễ.

Các Thánh lễ trong thời kỳ Cựu ước, thật ra là sự Thờ phượng.
Trong sự Thờ phượng có gì?. nhiều người cùng đủ mọi thứ phước:
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Vả, trong những ngày đó, Đức Chúa Jêsus đến từ Na-xa-rét là thành
10
xứ Ga-li-lê, và chịu Giăng làm phép báp-têm dưới sông Giô-đanh.
Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các từng trời mở ra, và Đức Thánh
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Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bồ câu. Lại có tiếng từ trên
trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường.
- Báp têm chỉ về sự Thờ phượng. Tình nguyện đến - Thờ phượng

cũng giống như bước xuống dòng nước, dìm xuống bản ngã, gột
rửa để bước ra con người mới - Trong thờ phượng có cửa trời mở
ra. - Có sự hiện diện của Ba Ngôi Dức Chúa Trời vinh hiển. Trong Thờ phượng có tiếng phán của Đức Chúa Trời. - Có sự
thúc giục của Đức Thánh Linh để bước đến chổ Ngài muốn.
2. Thực nghiệm trong Cuộc sống.

Nếu Giôđanh tượng trưng cho sự Thờ phượng, thì đồng vắng
tượng trưng cho cuộc sống.
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Tức thì Đức Thánh Linh giục Ngài đến nơi đồng vắng. Ngài ở nơi
đồng vắng chịu quỉ Sa-tan cám dỗ bốn mươi ngày, ở chung với thú
rừng, và có thiên sứ hầu việc Ngài.

Cuộc sống có gì? như đồng vắng có khô hạn, có sự chiến đấu với
cái ăn, có sự cám dỗ, có sự khắc nghiệt của thời tiết, có sự cô
đơn..v…v. Hoàn toàn trái ngược với khung cảnh của sự Thờ
phượng. Có một chữ dùng hay “chênh vênh”.
Song cả hai nơi đều có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. c10,13.
Vài áp dụng:
- Học biết Chúa: trong Thờ phượng lẫn Cuộc sống.

- Thờ phượng là trang bị, và cuộc sống là thực hành. - Thờ
phượng dẫn chúng ta đến sự tiếp nhận đức tin, và cuộc sống với
nhiều thử thách dẫn chúng ta đến sự lớn lên của đức tin đó. Đức
tin đến trong thờ phượng: “đức tin đến bởi sự người ta nghe, và
người ta nghe khi Đấng Christ đươc rao giảng” , và đức tin lớn lên
trong cuộc sống. IPhi 1:7 7 hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí
hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng,
vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra.. Thờ

phượng đem chúng ta đến gần Chúa và lời sự sống, nhưng thử
thách làm cho đức tin được lớn lên.
- Học theo Chúa: ở trong mỗi tâm trạng.
Câu chuyện: Cây lê bốn mùa. Một người cha có 4 người con trai.
Người con cả ra đi vào mùa đông, người con thứ hai đi vào mùa xuân,
người con thứ ba vào mùa hè và người con út vào mùa thu. - Người
con cả nói rằng cây lê đó xấu xí, khô cằn. - Người con thứ hai không
đồng ý và nói nó có có rất nhiều chồi non quá. - Người con thứ ba thì
nói cây lê đó hoa lá sum sê, - Người con út không đồng ý với 3 người
anh. Anh nói rằng cây lê đó trĩu nặng trái chín. Nghe xong, người cha
giải thích họ nhìn thấy chỉ là một mùa trong đời cây lê. Ông khuyên các

con không thể đánh giá một cái cây, hay một con người chỉ qua một
mùa hay một giai đoạn và rằng bản chất của con người. Đừng để nỗi
đau của một mùa phá hủy niềm vui của các mùa còn lại. Đừng đánh
giá cuộc sống chỉ thông qua một giai đoạn khó khăn.
Mục sư Rick Waren trong 10 điều ghi nhớ năm 2012. điều thứ 9. Hội

thánh (hay đời sống) giống như 4 mùa: Xuân - hạ: cây phát triển,
mùa thu – đông: cây ngủ yên. Không một cây nào ra trái quanh
năm, cũng không một đời sống theo Chúa nào không trãi qua thử
thách. Đừng để tâm trạng ảnh hưởng đến sự theo Chúa..
Ápraham đi đến đâu thì trước nhất lập bàn thờ, nhưng cuộc sống
đầy thử thách. Gióp: được khen công bình trọn vẹn, hằng lập bàn
thờ, cuộc sống đầy thử thách. Đaniên mỗi ngày mở cửa số hướng
về đến thờ cầu nguyện, cuộc sống đầy thử thách…v…v.
Chất giọng hay thời điểm? Một ban hát, vì có mọt giáo sự trường thanh
nhạc, các em trong ca đoàn chịu áp lực. Giữa lúc hát có một giọng hát
sai nhịp. Sau đó ca trưởng gọi cô nầy bị gọi vào và trách. Giữa lúc ấy
vị giáo sư bước vào:Tôi muốn nhận người hát lạc điệu vào trường cao
đẵng âm nhạc. Ca trưởng: Chúng tôi có nhiều người hát đúng
hơn!.Giáo sư: Tôi chọn chất giọng, chứ không chọn hát đúng hay sai
trong một thời điểm.

III. MỘT THỰC TÂM. (1 tấm lòng dù hoàn cảnh nào)
Hãy tìm xem sự giống nhau của tấm lòng Chúa Giêxu ở 2 nơi.
1. Tấm lòng trong thánh lễ tại Giôđanh.
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Mat 3:14
Song Giăng từ chối mà rằng: Chính tôi cần phải chịu Ngài
làm phép báp-têm, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao! Đức Chúa Jêsus
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đáp rằng: Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc
công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài.

Sự vâng phục để làm cho trọn mọi việc.
2. Tấm lòng trong cám dỗ tại đồng vắng.
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Hêb 2:18
Vả, vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên
có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy.

+Trong Báp têm như một sự cam kết đi con đường thập tự giá với
Đức Chúa Cha, trong cám dỗ là lời công bố với sa tan những chi
tiết đường thập tự mà Ngài sẽ đi qua. + Trong báptêm sự dìm
mình xuống nước, trong cám dỗ sự phó thác nhu cầu thân thể, lý
trí, vinh hiển của thế gian. + Trong báp têm Chúa Giêxu được
Đức Chúa Cha tỏ ra trong lời phán từ trời, trong cám dỗ Con Đức
Chúa Trời đưọc tỏ ra trong sự chiến thắng satan trên đất.
Các góc cạnh khác nữa sẽ đề cập đến trong bài sau.

