ChúaGiêxu Tạơn (tt)
Phần 2

Ý NGHĨA SỰ 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;

Nếu đặt lại đề tài, sẽ chọn: Cái Phao, một cách giúp vượt qua nan đề.
Chính là sự tạ ơn.
* Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh bạn sẽ vượt qua tất cả.
Ý nghĩa 5 lần Chúa Tạ ơn. Có 3 lần trong hoàn cảnh khó tạ ơn?
Nhưng, Chúa Giêxu đã tạ ơn để lại những ý nghĩa thật đặc biệt.
Tạ ơn là đều thông thường ai cũng biết ý nghĩa, nhưng bài nầy đề cập
đến một ý nghĩa thuộc linh cần thiết hơn.
+ Nghĩa đang có. quen thuộc đôi khi là một phản ứng tự nhiên.
+ Nghĩa đáng có. Vào đệ nhị thế chiến, các ngôi nhà thờ thường mở
cửa suốt ngày để mọi người có thể vào cầu nguyện bất cứ lúc nào. Vị
Mục sư để ý có một cháu gái mỗi ngày đến cầu nguyện 10 phút. Một
hôm ông thấy cháu gái cầu nguyện đến gần trưa, tưởng việc chẵng
lành ông đến hỏi thăm. Cháu đáp: Thưa Mục sư, cha của con ra chiến
trường, mỗi ngày con cầu nguyện 10 phút, hôm qua cha con đã về
bình an, trong niềm vui đó nên hôm nay con muốn nói chuyện tạ ơn
với Chúa lâu hơn.
Kinh thánh không có chử cám ơn, nhưng dùng chử c%m t hoặc c%m
n, biết ơn một cách rung động sâu xa tận đáy lòng.
IIS)ký 7:3 H/t th%y dân Y2s2ra2ên đ3u thy l)a và s6 vinh
quang c8a Đc Giê2hô2va giáng xu<ng đ3n, bèn sp m=t xu<ng đt
trên n3n lót, th? ly Đc Giê2hô2va và c%m t Ngài,
Thiên 139:14 Tôi c%m t Chúa, vì tôi đưGc d6ng nên cách
đáng sG l lùng. Công viJc Chúa thKt l lùng, lòng tôi bi/t rõ lNm.
+ Nghĩa cần có.
Chúa Giêxu để lại những ý nghĩa thật đặc biệt trong những lần tạ ơn.
Tạ ơn Thực sự có nghĩa là nối kết mình với Chúa. 5 lần Chúa tạ ơn là
sự nối kết của Chúa Giêxu và Đức Chúa Cha. Nhắc lại 5 lần tạ ơn: 2
lần hóa bánh, trước một Laxarơ, tại bàn tiệc thánh, trong nhà hai môn
đồ Emmaút.

SỰ NỐI KẾT VỚI ĐẤNG BAN MỌI SỰ.

Bạn nối kết tức là hướng về chổ nào thì lòng bạn sẽ ở chổ đó, và đi
về hướng đó. Các Chêrubin là thần hầu việc, cách nào để có thể hầu
việc Chúa từ khi được dựng nên cho đến bây giờ ? Câu trả lời được
tìm thấy trong Thánh Kinh là mặt luôn hướng về Chúa.
IIS) 3:13 Các cánh c8a hai chê2ru2bim đ3u xòe ra, cPng dài
hai mưi thưQc; hai chê2ru2bim đng thRng chân lên, ngo%nh m=t
hưQng v3 ni thánh.
Êxêchiên 10:11 c9. các chê2ru2bin…; tùy theo cái đVu hưQng
v3 bên nào, thì chúng nó đi theo; khi đi chRng xây li.
*Thiên sứ là tôi tớ hầu việc, đối với chúng ta là con thì sao?
ICôr 8:6 v3 phVn chúng ta, chY có mPt Đc Chúa Tr?i mà
thôi, là Đc Chúa Cha, muôn vKt bZi Ngài mà ra, và chúng ta hưQng
v3 Ngài; li chY có mPt Chúa mà thôi, là Đc Chúa Jêsus Christ,
muôn vKt đ3u nh? Ngài mà có, và chúng ta c[ng vKy.
1. Tạ ơn là nối kết hữu hạn với vô hạn của Chúa.
Mat 14:19 Ngài bèn truy3n cho chúng ngi xu<ng trên c], đon, ly
năm cái bánh và hai con cá đó, ng)a m=t lên tr?i mà t n;…
Nếu chúng ta có mấy cái bánh nhỏ, đứng trước nhu cầu đoàn dân quá
lớn, sẽ làm gì? - Sẽ nói: chẵng đủ vào đâu !- chắc đây là tiếp trợ cho
một mình ! Đó là nhìn vào phần có được mà không nối kết đều đó
đến từ Chúa.
Chúa Giêxu đã làm gì ? cầm ly bánh ..cá đó, ng)a m=t lên tr?i t n.
* Hữu hạn là mấy cái bánh nhỏ và hai con cá, đến từ Anh-rê, đến từ
một em bé, đến từ cha mẹ đã sắm lo cho con. Những điều đó sẽ được
bao nhiêu và còn lại bao lâu. Tất cả chỉ là giới hạn.
Gióp 14:5 N/u các ngày c8a loài ngư?i đã đ`nh ri,N/u s<
tháng ngư?i Z ni Chúa,Và Chúa đã đ`nh giQi hn cho ngư?i, mà
ngư?i không qua kh]i đưGc,

* Sự tạ ơn là nối kết với Vô hạn.
Hội thánh tại thành phố Philíp đã biết nối kết với Chúa vô hạn.
Philíp 4:19 Đc Chúa Tr?i tôi sd làm cho đVy đ8 mei s6 cVn
dùng c8a anh em y theo s6 giàu có c8a Ngài Z ni vinh hifn trong
Đc Chúa Jêsus Christ.

Nhận sự ban cho với lòng biết ơn là bước vào sự vô hạn của Chúa.
Rất nhỏ, rất ít nhưng biết nối kết với Đấng ban sẽ trở nên vô tận.
Câu chuyện: Chúa sai mấy ông mua đem đến cho tôi.( cam, sữa )
- Tạ ơn không vì giá trị nhận được, mà là sự nối kết với Đấng ban
cho. Sẽ cảm tạ với những gì rất nhỏ rất ít so với nhu cầu quá lớn: 5
cái bánh 2 con cá cho đoàn dân 5,000 người. Mỗi 1,000 người một
chiếc bánh.
*Tiên tri Êli trên núi Cạt mên, nhìn thấy một cụm mây nhỏ và ông đã
liên kết với Chúa, tin rằng đó là sự trả lời của Chúa. Nói với Aháp:
Hãy mau lên xe xuống núi kẻo không kịp. Một cơn mưa lớn.
- Tạ ơn là nối kết với vô hạn của Ngài, sẽ sản sinh ra kết quả không
thể lường hết được. 5 cái bánh 2 con cá nuôi 15,000.
- Tất cả đoàn dân đã ngồi xuống như những thực khách được mời dự
tiệc của nhà Vua, họ được phục vụ.
* Dư 12 giỏ đầy là bài học cho 12 môn đồ, Ysơraên xưa Hội thánh
ngày nay, 12 cũng là con số chỉ về thời gian…Chúa, Đấng cung cấp
mọi sự cho con dân Ngài suốt mọi thời đại.
* Điều quan trọng không phải là có bao nhiêu mà là có từ đâu. Nếu
bạn liên kết đều mình có với khả năng thì nó chỉ là cái hồ mà chưa
phải là dòng sông. Nhưng sự nối kết với Đấng toàn năng, nguồn của
mọi sự thì bạn đang sống trong sự vô hạn. ( Thí dụ: cái ly lớn và ly
nhỏ, cái ly nào có nhiều hơn? Nếu chỉ tính phần chứa trong ly thì ly
lớn nhiều hơn, nếu tính phần có được thì ly nào có sự nối kết với vô
hạn thì ly đó nhiều hơn )
*Chúa dạy trong bài cầu nguyện: Xin cho chúng con hôm nay đ ăn
đ8 ngày. Chữ nào quan trọng trong câu nầy ? chúng ta thường để ý đế
chữ đ8 ngày, nhưng có một chữ quan trọng hơn: xin cho chúng con.
Chữ này chỉ ra nguồn cung ứng đến từ Chúa.
2. Tạ ơn là nối kết hoàn cảnh với hoàn hảo của Chúa.
Giăng 11:41 VKy, he lăn hòn đá đi. Đc Chúa Jêsus bèn nhưQng mNt
lên tr?i mà rhng: Thưa Cha, tôi t n Cha, vì đã nhKm l?i tôi.
*Hoàn cảnh ở đây là gì ? - Một gia đình yêu mến Chúa bị hoạn nạn,
- Laxarơ nằm trên giường bệnh, - Được báo tin nhưng Chúa đã không
đến, - Laxarơ chết, - và khi Chúa đến Laxarơ đã nằm trong mộ 4
ngày rồi. Nếu nhìn hoàn cảnh thật là một bi kịch.

*Nối kết với Hoàn hảo ở đây là gì ? Là nhìn thấy sự an bày của Chúa
Cha trong mọi hoàn cảnh để tạo nên sự hoàn hảo trong vinh hiển và
vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời.
*Chúa Giêxu trước mộ Laxarơ đã nối kết sự chết với sự sống:
Giăng 11:41 VKy, he lăn hòn đá đi. Đc Chúa Jêsus bèn nhưQng
mNt lên tr?i mà rhng: Thưa Cha, tôi t n Cha, vì đã nhKm l?i tôi.
Điều lạ Gióp bị hoạn nạn không ngã lòng,các bạn ông lại ngã lòng.
Gióp 29:24 Tôi mYm cư?i vQi chúng, khi chúng b` ngã lòng;
He chRng h3 làm r<i nét m=t bình t`nh tôi đưGc.
Gióp đã đặt sự việc vào bàn tay Đức Chúa Trời yêu thương Toàn
năng. Sự tạ ơn là nắm lấy Đấng đang điều khiển hoàn cảnh ? Sự nối
kết với Đấng điều khiển hoàn cảnh sẽ giúp vượt qua tất cả..
Chúa thường dùng những khó khăn để điều chỉnh hoặc muốn làm
một đều gì mới trong cuộc đời chúng ta. Khi gặp việc bất thường hãy
nghĩ: Chúa sắp làm đều gì đây, hãy lắng nghe tiếng Chúa.
- Thử thách là được Chúa lựa chọn để bày tỏ ra một điều gì đó.
Gióp.( 1:8 ), Laxarơ ( Giăng 11:4 ), người mù ( Giăng 9:3 ).
Điều hoàn hảo sau câu chuyện Laxarơ là gì? nâng lòng yêu mến
Chúa của gia đình nầy lên một tầm mức mới, Mari xức dầu thơn cho
Chúa nhờ sau biến cố nầy. Laxarơ 4 ngày trong mộ bước ra, là bằng
chứng Chúa Giêxu sẽ sống lại từ trong kẻ chết. Thử thách đối với con
cái Chúa luôn có sự hoàn mỹ đi theo.
3. Tạ ơn là nối kết tạm thời với đời đời của Chúa.
Mác 14:22 Khi đang ăn, Đc Chúa Jêsus ly bánh, t n, đon b! ra
trao cho các môn đ, mà phán rhng: Hãy ly, nVy là thân thf ta.
*Sự tạm thời của Chúa Giêxu là Ngài sẽ bị nộp, bị đóng đinh, chịu
chết. Sự tạm thời của chúng ta có thể là sự mất mát, thiệt thòi hay
thiệt hại. Hãy tin cậy tạ ơn Chúa đang dùng đem đến ích lợi.
IICôrinhtô 4:18 bZi chúng ta chRng chăm s6 thy đưGc, nhưng
chăm s6 không thy đưGc; vì nhng s6 thy đưGc chY là tm th?i, mà
s6 không thy đưGc là đ?i đ?i không cùng vKy.
*Nối kết với Sự đời đời là Ngài sẽ sống lại và đem sự cứu rỗi đời đời
cho người. Phía sau những mất mát là sự thành toàn của Chúa.
Êsai 53:11 Ngư?i sd thy k/t qu% c8a s6 kh<n khk linh hn
mình, và ly làm th]a mãn.
*Đức tin là thái độ sống.

