Bài giảng 28.11.2010.

CHÚA GIÊXU TẠ ƠN
Giăng 6:1-13. Câugốc. Gi 6:11

Đc Chúa Jêsus ly bánh, t n ri, bèn phân phát cho nhng k! đã ngi;

Vì sao Chúa Tạ ơn ?
+ Chúa làm gương. Đức Chúa Trời ban Chúa Giêxu vào trần gian để
chịu chết chuộc tội, việc đó chỉ xảy ra trong 3 ngày. Có 3 năm rưỡi
giảng Đạo. Nhưng Ngài có 33 năm rưỡi sống để làm gương. Nếu Chúa
Tạ ơn thì chúng ta càng đáng phải Tạ ơn là dường nào.
Gi 13:15 Vì ta đã làm gưng cho các ngưi, đ* các ngưi c+ng làm như
ta đã làm cho các ngưi.
+ Vì sao Chúa cần làm gương? Sự vô ơn là điểm bắt đầu tội lỗi, và sự
biết ơn là điểm bắt đầu đời sống mới trong Chúa. Biết ơn Chúa bao
nhiêu là biết Chúa bấy nhiêu.
Rôma 1:21 vì h. d0u bi1t Đc Chúa Tr3i, mà không làm sáng danh
Ngài là Đc Chúa Tr3i, và không t n Ngài na; song c l6m lc trong
lý tư8ng hư không, và lòng ngu d:t đ6y nhng s; t:i t<m. 24 Cho nên
Đc Chúa Tr3i đã phó h. sa vào s; ô u1 theo lòng ham mu:n mình,
đ1n nAi t; làm nhBc thân th* mình na,
Từng chữ trong hai câu Kinh thánh nầy là một bức tranh bi thảm, bức
tranh được tô với màu không biết ơn Đức Chúa Trời.
Mỗi người đang dùng loại màu nào để tô vào bức tranh đời mình ?
Bạn có biết Đức Chúa Trời ban cho những điều kỳ diệu trong những
điều đơn giản nhất không ?
- Thế giới muôn màu, nhưng thực ra, chỉ có 3 màu chính: Đỏ, vàng, và
xanh dương hoà nhau đã tạo ra tất cả các màu. Trắng và đen là màu
trung hòa dùng để tạo nên độ đậm hay lợt của các màu kia. 3 màu
chính tạo nên bao nhiêu bức tranh, sự giàu có từ đó?
- Thế giới có bao nhiêu âm thanh - Chỉ có 7 âm thanh chính đã tạo ra
muôn ngàn tỷ bản nhạc, không biết bao nhiêu loại đàn, tạo nên sự
phong phú giàu có cho con người trên thế giới nầy không ?
Sự Tạ ơn là cánh cửa mở ra muôn ngàn phước hạnh, nếu như thuở ban
đầu Ađam và Êva đã sống trong lòng biết ơn Chúa. Sự cầu nguyện là

chìa khóa, nhưng Chúa dạy bắt đầu cầu nguyện bằng Tạ ơn. Đó là lý
do Chúa đến và đã làm gương về sự Tạ ơn.
I. CƠ HỘI CHÚA TẠ ƠN ?
a. Chúa Giêxu có 5 lần tạ ơn:
- 2 lần Tạ ơn khi hóa bánh,
Mat 14:19 Ngài bèn truyCn cho chúng ngi xu:ng trên cE, đon,
ly n<m cái bánh và hai con cá đó, ngFa mGt lên tr3i mà t n; ri
b! bánh ra đưa cho môn đ, môn đ phát cho dân chúng.
Mat 15:36 Đon, Ngài ly bHy cái bánh và cá; t n ri, b! bánh ra
đưa cho môn đ, môn đ phân phát cho dân chúng

- 1 lần Tạ ơn trước mộ Laxarơ,
Gi 11:41 VIy, h. l<n hòn đá đi. Đc Chúa Jêsus bèn nhưJng mKt
lên tr3i mà rLng: Thưa Cha, tôi t n Cha, vì đã nhIm l3i tôi.

- 1 lần Tạ ơn khi ban Tiệc thánh,
Mác 14:22 Khi đang <n, Đc Chúa Jêsus ly bánh, t n, đon b!
ra trao cho các môn đ, mà phán rLng: Hãy ly, n6y là thân th*
ta.

- 1 lần chúc tạ trong bữa ăn của hai môn đồ làng Emmaút.
Lu 24:30 Đưng khi Ngài ngi <n cùng hai ngư3i, thì ly bánh,
chúc t, đon, b! ra cho h..

( có 3 lần sau khi Chúa sống lại trong bữa ăn không thấy ghi Tạ ơn,
việc nầy thật có ý nghĩa, sẽ nói trong bài khác )
b. Những bài học:
1. Sự bày tỏ ở khắp mọi nơi:-Tạ ơn trước đoàn dân, - Tạ ơn Cha khi
đứng trước một Laxarơ,- Tạ ơn trong khi Chúa ban Tiệc thánh, -Tạ ơn
trong gia đình hai môn đồ ở Emmaút trước bữa ăn.
2. Sự quan tâm của Đức Chúa Trời.
- Ngài quan tâm nhu cầu ăn của con người.( 5 lần mà 4 lần bữa ăn )
Chúa hóa bánh trong đồng vắng, bày tỏ Chúa Giêxu là Đức Giêhôva
trong Cựu ước. Và, sau khi đoàn dân theo, nghe lời Chúa. Sự phong
phú của con người tuỳ theo thái độ đối với Lời Chúa.
- Ngài quan tâm nhu cầu chữa lành (Ngài khóc và đến gọi Laxarơ).
- Ngài quan tâm nhu cần Cứu rỗi (Ngài ban thân, huyết Tiệc thánh )
- Ngài quan tâm niềm vui của gia đình ( Ngài chúc t : chúc mừng và
Tạ ơn về hai môn đồ tại Emmaút làm hòa lại với nhau ).
( còn tiếp trong bài sau )

