ĐƯỢC GIỐNG NHƯ CHÚA
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Philíp 3:3-11,21. Câu gốc.10
cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài,
và sự thông công thương khó của Ngài,
làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài,

Bài trước: Cơđốc nhân tăng trường, - đến mức độ giống như Chúa.
Bài nầy: bằng cách nào để trở nên giống như Chúa.

- Đây là mục tiêu. Đức Chúa Trời trả bất cứ giá nào để đạt được
- Mọi nổ lực satan cùng mọi cách để đem con người ra khỏi mục
tiêu nầy.
+ Chữ Trọng tâm: - c8c được Đấng Christ. - c9 được ở trong. - c10 được
biết Ngài. - c10c. nên giống như Ngài. - c21. Chúng ta giống như thân thể
vinh hiển Ngài.
+ Các giai đoạn. - Giai đoạn biến tan. c3-7. chính mình.
- Giai đoạn biến đổi. c8-19. Chúa và tôi
- Giai đoạn biến hóa. c20,21. Chỉ Chúa.

Như các giai đoạn thành hình của một chiếc bánh: Lúa mì phải tan
vở thành bột. – Biến đỗi để thành hình chiếc bánh, và - Biến hóa
qua lửa để hoàn toàn trở thành trong ý định người thợ.
I. BIẾN TAN. (Philíp 3: 2-7).
Những câu KT nầy cho thấy những giá trị cũ tưởng nhờ đó mà được
cứu bị sụp đổ, nó không mất đi nên gọi là tan, những giá trị đó sẽ
đứng vào vị trí khác. Một đạo sĩ nói rrằng: “Điều cần thiết là bạn
biết phân biệt cái để chứa, và vật được chứa trong đời sống”.
1. Khám phá: Quyền lực trong tôi.
21
Ro 7:21
Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: Khi tôi muốn làm điều lành,
22
thì điều dữ dính dấp theo tôi. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật
23
pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng;
nhưng tôi cảm biết trong chi thể
mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm
phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy.
2. Phân biệt: Luật nào của ai?

- “Đấng Christ sống trong tôi”. Chúa và tôi.
Sự pha lẫn và phân biệt người mới và người cũ:
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Ga 2:20
Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi
sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đng Christ sống trong tôi; nay

tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa
Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
+ 7 chữ “tôi” với

các ý nghĩa như sau.
1. “Tôi đã bị đóng đinh”: bản ngã, con người cũ.
2. “Tôi sống”. thân thể tôi.
3. “không phải là tôi sống nữa”. cá tính của tôi.
4. “Đấng Christ sống trong tôi” tâm linh của tôi.
5. “nay tôi còn sống trong xác thịt; ấy là tôi sống trong đức tin”.
người mới trong thân xác cũ.
6. “là Đấng đã yêu tôi”. Con người của tôi.
7. “phó chính mình Ngài vì tôi” tâm linh tôi - sự đời đời trong tôi.
Hai tên tộm đột nhập hoàng cung (hết thời) bị bắt. Vua: Ta ra án tử cho
hai ngươi, nhưng được một ân huệ, căng sợi dây từ nóc đền qua
ngang thung lũng ra ngoài. Nếu đi trên dây ra ngoài được coi như thoát
chết, nếu rơi xuống con như nhận án tử. Một tên trộm vội vàng đi trên
dây và ra được. Nhưng tên kia không dám. Vói gọi người kia: Anh chỉ
tôi cách để đi được trên dây. Người kia: Tôi cũng không biết vì sao tôi
đi qua được, đang khi đi tôi chỉ nghĩ một điều: ở lại thì chết, đi trên dây
coi như đã chết, cứ thế mà đi không còn luyến tiếc gì, thế là tôi đã đi.

Sứđồ Phaolô nói: “Coi như đã chết”. Chúng ta là những tên trộm
hoàng cung, lấy sự sống của Chúa sống cho mình, bị kết án chết,
nhưng được sống vì bước đi qua sợi dây đức tin, qua thung lũng tử
thần. Sở dĩ chúng ta không từ bỏ vì coi người cũ như sống được,
lắm khi thấy còn có nhiều điều vui thú.
II. BIẾN ĐỖI. (Philíp 3: 8-19).
Bạn có thể cố gắng để giống như người khác không? Nếu việc
giống nguời còn không thể, thì làm sao bạn trở nên giống Chúa
Chỉ có Đấng Thánh mới ban cho đời sống nên thánh.
Để giống như Chúa, có sự dự phần của Ba Ngôi Đức Chúa Trời.
1. Có Con Đc Chúa Tri ở trong lòng. c9c

“hầu cho được Đấng
Christ” Chúa sống qua chúng ta. Đấng mà Đức Chúa Trời mở cửa
trời và phán rằng: “Nầy, là Con yêu dấu của ta đẹp lòng ta mọi
đàng” để giúp chúng ta sống giống như Ngài.
Giăng 1:1-18. Có nhiều sự nhập thể của Ngôi Lời. c4. Sự sống trong
loài người chính là sự nhập thể. c14. Ngôi Lời nhập thể khi mặc lấy
thân thể như con người chúng ta. nhưng c12. Là cuộc nhập thể quan

trọng nhất. c12 “12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền
phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,”
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c14, đầy ơn và lẽ thật… Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều
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có nhận được, và ơn càng thêm ơn. Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se,
còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến.

Chúa ở đâu để giải bày Cha cho chúng ta biết? Chúa Giêxu ở trong
lòng Cha, bây giờ ở trong lòng chúng ta cho chúng ta biết.
18

Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là
Đấng đã giãi bày Cha cho chúng ta biết.

Sự Chúa Giêxu ở trong luôn được nhắc qua lễ Tiệc thánh.
56

Gi 6:56
Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở
trong người.

Ăn, uống trong Tiệc thánh không dừng lại ở nghi lễ, mà hãy tiếp
nhận trong ý nghĩa sự sống từ thân máu Chúa tan biến trong thân
thể mình.
2. Có Đức Thánh Linh hành động. c10

phép sự sống lại của Ngài” .
Đây là việc bởi Thánh Linh. Ro 8:11

“được biết Ngài, và quyền
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Lại nếu Thánh Linh của Đấng
làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì
Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ
nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh
em lại sống.
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IICo 3:18
Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển
Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh
hiển qua vinh hiển, như bi Chúa, là Thánh Linh.
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IITe 2:13
Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì
anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn
anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự
cứu rỗi cho anh em.
3. Có Đức Chúa Trời ở trong. c14,15

Sự kết quả tiếp theo.
4
Gi 15:4 Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho,
nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ
ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được.
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Gi 15:5 Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong
họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.

Đức Chúa Trời đang ở đâu trong tôi?
Một đứa bé hỏi cha: Cô giáo TCN nói Chúa ở trong con, sao con không
thấy. - Cha: Con hãy lấy cái dĩa đựng nước và một ít muối mang đến
đây. Con hãy bỏ muối vào nước. Một lúc sao cha hỏi con có thấy muối
không, vì sao con nbiết có muối trong nước? - Thử nếm nước thấy
mặn. Con đem ra đổ trên đất, sau buổi trưa con thấy gì. Con thấy muối
trắng trên mặt đất. - Người cha giải thích: Cũng vậy, con không thấy
Chúa, nhưng người khác sẽ nếm hành động của con và biết có Chúa
hay không.

Khi mọi người trở về bụi đất, lúc bấy giờ sẽ nhận ra Chúa ở trong
đời sống con đến mức nào.
III. BIẾN HÓA. (Philíp 3: 20,21).
Sự hoàn tất khi Chúa tái lâm.
20
Phi 3:20,21
Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà
21
chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài sẽ
biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài,
y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật.

Khi Đức Chúa Trời nắn nên con người đầu tiên bằng bụi đất, thì
chúng ta biết ý định của Đức Chúa Trời đây không phải là sự vĩnh
hằng, đó chỉ là giai đoạn đầu tiên trong sự sáng tạo nên “giống như
Chúa”. Sự hoàn thành chỉ xảy ra trong sự biến hóa sau cùng.
4

Côl 3:4 Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, by
gi anh em cũng sẽ hiện ra vi Ngài trong s vinh hin.

“giựt giải về sự kêu gọi trên
trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêxu Christ….Đức Chúa
Trời cũng lấy sự đó mà soi sáng cho anh em”.
Sự biến đỗi nầy tiếp tục không có điểm dừng. c12-16. cho đến khi
Chúa tái lâm, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta giống như
Chúa.

IGi 3:2 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức
Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày
tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta s gi ng như Ngài, vì
sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.

Gi 14:23
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ
lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở
trong người.

Câu hỏi bài tới: Nếu ngày Chúa đến ai nấy được giống như
Chúa, thì ngày nay có cần giống như Chúa không?
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