GƯƠNG CHÚA TẠ ƠN

Mác 6:24-44. Cg. 41
Đức Chúa Jêsus lấy năm cái bánh và hai con cá,
ngước mắt lên trời, tạ ơn, rồi bẻ bánh ra mà trao cho môn đồ,
đặng phát cho đoàn dân; lại cũng chia hai con cá cho họ nữa.
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- Câu chuyện. Gấu muốn cảm ơn người. Than ôi!
- Con người muốn Tạ ơn Chúa, hãy học theo cách của Chúa.
Tạ ơn như Đấng ban ơn.
I. Hoàn cảnh Chúa Tạ ơn.
1. Khi con người mất hy vọng.

- Mất hy vọng về: Thời điểm - Địa điểm - Đặc điểm.
có 3 điều người ta thường nói: Thiên thời , địa lợi, nhân hoà.
* Thời điểm. “Trời đã chiều”. thời gian chỉ về cơ hội, hết thời..
* Địa điểm. “chổ nầy là vắng vẻ” điạ lợi không có có gì cả...
* Đặc điểm. Về phía con người “xin cho dân chúng về”…
Vượt quá khả năng.“chúng tôi đi mua đến hai trăm đơ-ni-ê sao?”
Mọi điều đó sảy ra trong chương trình của Chúa. Xem c 31.
- Điều quan trọng là trong hoàn cảnh có Chúa không?
2. Là cơ hội dành cho Chúa.
- Ngài hành động khi chúng ta không thể.
- Trong quá khứ: Chúa làm từ không ra có.

* Thế giới ban đầu. Đưc Chúa Trời làm nên đầy dẫy mọi sự.
* Đức Chúa Trời há chẳng từng nuôi dân Ysơraên trong đồng
vắng gần hai triệu người trong bốn mươi năm sao?
II. Hiểu biết Chúa Tạ ơn.
1. Biết Tạ Ơn điều Đang có.
a. Biết mình nhận được gì?
“Đức Chúa Jêsus lấy năm cái bánh và hai con cá.”
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Thi 90:12
Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng
tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.

* Hãy nghĩ đến điều nầy. Đây chính là tâm trạng của Chúa. Đấng
của Vũ trụ, vua thiên đàng, từ bỏ tất cả. Đoàn dân hơn 5,000 người
chỉ có một em bé dâng 5 bánh 2 cá. Chúa ngước mặt lên trời tạ ơn.
* Hãy Tạ ơn dù nhận lại rất ít so với sự đã ban cho rất lớn.
* Là đầu phục ý muốn ĐCT. - Tạ ơn là liên kết hữu hạn với vô hạn.
@ Bạn có quá ít phải không? .
- Nếu bạn có thực phẩm để ăn, có áo quần để mặc, có một mái nhà để che và một
nơi nghỉ qua đêm là bạn đã giàu hơn 75% thế giới này.

- Nếu bạn có tiền tiêu trong ví, có tiền cho người nghèo, có tiền để dành trong ngân
hàng, bạn thuộc 8% những người giàu nhất thế giới.
- Nếu bạn thức dậy vào buổi sáng và cảm thấy mạnh khoẻ , thì bạn đã may mắn
hơn 1 triệu người không thể sống qua nổi tuần này.
- Nếu bạn chưa bao giờ trải qua vật vã của đói khát thì bạn đã hạnh phúc hơn 500
triệu người trên thế giới.
- Nếu bố mẹ bạn còn sống và hạnh phúc bên nhau thì trường hợp của bạn không
nhiều đâu.
- Và cuối cùng, nếu bạn đọc được thông điệp này thì bạn đã sung sướng hơn 2 tỉ
người trên thế giới chẳng bao giờ đọc được thứ gì cả.
Hãy nâng niu những gì bạn có vì rất nhiều người thèm được như bạn đấy.

b. Biết mình nhận từ đâu?

“ngước mắt lên trời.”
Ngài biết mọi sự đến bởi Đức Chúa Cha. Cậu trai dâng bánh, môn đồ
trao lại . Tất cả mọi người chung quanh ta, sở làm, công việc tất cả
chỉ là phương tiện. Đức Chúa Trời mới thật là Đấng ban cho.
* Chúa Tạ ơn trước mặt mọi người.
Jonathan Goforth một ngày kia đi dự một buổi nhóm. Người hướng dẫn giới thiệu
một diễn giả hôm đó bằng những từ ngữ thật tốt đẹp. Ông nhìn thấy diễn giả ngồi ở
băng cuối hội chúng, gục mặt xuống, Sau lời giới thiệu diễn giả bước lên thật lâu,
dường như ông cầu nguyện, và sau đó ông nói: Thứa các bạn, tôi cầu nguyện, vì sợ
rằng tôi sẽ như con chim gỏ kiến trong câu chuyện sau đây:
“ Có một con chim gỏ kiến, như thường lệ nó đi tìm kiếm thức ăn, nó bay lên cành
cây thật cao vỏ thật mạnh vào thân cây 3 cái. Bỗng nhiên nó nghe một tiếng nổ thật
lớn thân cây bị rúng động vở ra từng mãnh va rơi xuống đất. Bay ra xa khỏi thân
cây, nó thầm nghĩ: “Quái lạ, chỉ có 3 cái gỏ của mình mà thân cây tan nát như thế”.
Từ hôm ấy trở đi, câu chuyện nầy cứ mãi ở trong tâm trí Goforth, ông luôn tự nhắc
mình “Đức Chúa Trời chẵng chịu nhường vinh hiển cho ai”, là người hầu việc
Chúa”. Chúng ta là việc Ngài làm ra, để làm việc lành mà Ngài sắm sẵn cho chúng
ta làm theo”. Tất cả thuộc Chúa.

2. Biết Tạ ơn điều Đáng có.

Bạn nghĩ Chúa tạ ơn về điều gì? có phải 5 cái bánh và 2 con cá?
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Không! Thi 50:13 Vì hết thảy thú rừng đều thuộc về ta,
Các bầy súc vật tại trên ngàn núi cũng vậy.
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Ta biết hết các chim của núi.
Mọi vật hay động trong đồng ruộng thuộc về ta.
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Nếu ta đói, ta chẳng nói cho ngươi hay;
Vì thế gian và muôn vật ở trong, đều thuộc về ta.
13
Ta há ăn thịt bò đực,
Hay là uống huyết dê đực sao!
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Hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời,
Và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí Cao;

Nhu cần của Ngài chính là tấm lòng của con người.
- Ngài đi từ thiên đàng đến trần gian? “để tìm và cứ kẻ bị hư mất”.

* Đây là khát vọng lớn nhất của Chúa. Ngài trả giá đắt nhất.
Vì vậy đây là điều Chúa đã tạ ơn:
1. Chúa Tạ ơn về: “Lòng người giống như Lòng Chúa”. c34,38
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Mac 6:34
Bấy giờ Đức Chúa Jêsus ở thuyền bước ra,
thấy đoàn dân đông lắm, thì Ngài động lòng thương xót đến,
c38 Môn đồ xem xét rồi, thưa rằng: Năm cái bánh và hai con cá.

* Chúa vì chúng ta bỏ mọi sự, bỏ thiên đàng vinh hiển, bỏ sự bình
đẵng mình với Đức Chúa Trời, bỏ cả mạng sống của Ngài trên
thập tự giá. Thiết tưởng khi đứa trẻ dâng cả những gì mình có cho
Ngài. Ngài vui tạ ơn không vì mấy cái bánh, mà vui vì tấm lòng
của Ngài đang ở trong một con người.
- Mục đích sự Cứu rỗi là Ngài làm con người giống như Ngài.
(Hai người ngủ trong căn nhà hoang: Đeo và không đeo thập tự giá)
2. Chúa Tạ ơn về: “Con người như chiên có Người chăn”. c39,40 .
a. Trước. c34. “như chiên không có người chăn” ( c34).

Chúa nhìn đoàn dân, và Ngài biết họ như chiên không có người
chăn. Chữ “động lòng” tức là quặn thắt. Chiên không có người
chăn, không có trật tự, thiếu thốn, nguy hiểm…..
b. Sau. c39,40. “Ngài truyền cho môn đồ biểu chúng ngồi xuống ….”
* Khi Chúa nhìn thấy đoàn dân ngồi xuống từng hàng, từng nhóm
người 50, 100. Không có sự vui mừng nào hơn. Đức Chúa Trời cũng..
Chúa nhìn thấy tôi, gia đình tôi, Hội thánh được Chúa chăn đến mức
nào? Ngài có tạ ơn về cá nhân tôi, về Hội thánh không.
- Tất cả mọi ơn phước chỉ xảy ra sau khi được Chúa chăn dắt.
III. Hành động Chúa Tạ ơn.

Sự tạ ơn thật sự là hành động, không chỉ bằng lòng hay bằng lời.
1. Hành động Chúa làm. (Chúa vừa làm và vừa dạy)

Ms. Rick Waren:
“Đức Chúa Trời ban cho khi biết chắc bạn sẽ dùng để làm gì”
a. Hành động ban cho. “bẻ và trao”. Công 20:35 ; Tr 11:1
Công 20:35 Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.
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Truyền đạo 11:1 Hãy liệng bánh ngươi nơi mặt nước,
vì khỏi lâu ngày ngươi sẽ tìm nó lại.

* Sự tạ ơn thật là sự ban trao cho người. Trở nên hữu ích.
* Chúa đã “bẻ và trao” cho mọi người. 5,000 người, Ngài không phân
biệt cách đối xử với mọi người. Bạn có biết 5 cái bánh chỉ về điều gì ? con
số 5 con số của thế giới và muôn vật, ngày thứ 5 Chúa hoàn tất. 5 châu, 5
màu da: da trắng, nâu, cam, vàng, đỏ. Sự ban cho đầy đủ, cho tất cả,
không trừ ai. Ơn phước Chúa rãi khắp địa cầu.

b. Hành động dư dật “chia cá nữa”.
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Phuc 15:10
Ngươi phải giúp cho người, chớ cho mà có lòng tiếc; vì tại
cớ ấy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho mọi công việc của
ngươi, và mọi điều ngươi đặt tay vào mà làm.

Nếu bạn đã làm điều tốt, hãy tiếp tục ban cho điều tốt hơn nữa.
c. Hành động ghi nhớ “lượm được”. Mat 16:9
- Tạ ơn là luôn ghi nhớ. Không chỉ trong lúc mới nhận. Mat 16:9
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Các ngươi há chưa hiểu, cũng không nhớ năm cái bánh cho
năm ngàn người, và các ngươi lượm được mấy giỏ đầy bánh thừa sao?

Thật ra Tạ ơn không bằng nhớ ơn. Có người cám ơn để phủi cho
xong. Tạ ơn bằng cách ghi nhớ là điều Chúa dạy suốt Kinh thánh.
2. Hành động Chúa ban. Những ý nghĩa thuộc linh trong phép lạ:
- Ban “Bánh” = Chính Chúa.
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Gi 6:35
Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là bánh của sự sống;
ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát.
Con người có một sự đói khát trong tâm hồn. Ai có thể “bẻ” cuộc
đời mình “trao” cho cả thế giới? Bánh của linh hồn là thân Chúa

vì nhân loại bẻ ra tại Thập tự giá.
- Ban “ Cá ” = Con Chúa. Sự trở trên con cái Đức Chúa Trời .
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Mat 7:10
Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?
48
Mat 13:48 Khi lưới được đầy rồi, thì người đánh cá kéo lên bờ; đoạn,
ngồi mà chọn giống tốt để riêng ra, đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì
ném đi. - Sự chọn lấy cá tốt và bỏ đi cá xấu trong ngày sau rốt.
- Sự “Lượm lại” = Còn mãi. Chúa Giêxu giải thích điều nầy trong
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Giăng 6:12
Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán với môn đồ rằng:
Hãy lượm những miếng còn thừa, hầu cho không mt chút nào.

Sẽ đến lúc “bánh” rơi xuống, thân thể đi vào sự chết là điều không ai
tránh khỏi. Đây là hy vọng, đây là điều Chúa hứa. Chúa giải thích:
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Giăng 6: 39, 40 - 44, 54. Vả, ý muốn của Đấng đã sai ta đến, là hễ sự
gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại
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nơi ngày sau rốt.
Đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin
Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi
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ngày sau rốt. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi
ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại.
Câu hi cn có hôm nay: Thân thể tôi đã nhận chính Chúa chưa?

Chỉ người có thân Chúa mới không bao giờ hư mất.
Lời cầu nguyện kết thúc:
- Xin Chúa giúp con biết tạ ơn như Chúa Tạ ơn.
- Xin Chúa ban cho con chính mình Ngài, để con không bao giờ hư mất.

