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“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới;  

những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” 
 

(2Cô. 5:17) 
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1. Cơ Đốc Nhân thuộc về một chủng loại mới của nhân loại:  

  Họ là người có Đức Thánh Linh ở cùng! (C. 17a) 

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ,  
thì nấy là người dựng nên mới…” 

  

(2Cô. 5:17a) 
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  (2) “ở trong Đấng Christ”: Gr. ἐν Χριστός [en Christos]  “sống   

    bằng Đấng Christ” 

  (1) “vậy”: Gr. ὥστε [hoste]  “do đó”  

  (3) “người dựng nên mới”: Gr. καινός κτίσις [kainos ktisis]     

    “người đã bắt đầu trở nên mới” 
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“Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình,  
thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh;  

song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ,  
thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.” 

  

(Rô. 8:9) 

Chú Ý:  
Liên từ Gr. εἴ περ [ei per] được sử dụng hai lần 

để làm rõ đặc điểm của người có Đức Thánh Linh 

với người không có Đức Thánh Linh!   
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2. Vì vậy từng phương diện trong đời sống của Cơ Đốc Nhân 

  đều đã khởi sự trở nên mới theo sự ban quyền năng sống  

  của Đức Thánh Linh! (C. 17b) 

“…Những sự cũ đã qua đi,  
nầy mọi sự đều trở nên mới.”  

 

(2Cô. 5:17b) 
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  (2) “đã qua đi”: Gr. παρέρχομαι [parerchomai]  “đã bắt đầu qua  

    đi”  

  (1) “những sự cũ”: Gr. ἀρχαῖος [archaios]  “những sự thuộc lối   

    sống cũ”   

  (3)  “mọi sự”: Gr. πᾶς [pas]  “mỗi phương diện”   

  (4) “trở nên mới”: Gr. γίνομαι καινός [ginomai kainos]  “đã bắt  

    đầu trở nên mới”   
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“22 Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư 

hỏng bởi tư dục dỗ dành, 23 mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, 24 và 

mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, 

trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.” 
  

(Êph. 4:22-24) 



1. Phải thường xuyên kiểm soát sự kiểm soát của tính 

xác thịt trên con người của mình! 

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ,  
thì nấy là người dựng nên mới…”  

 

(2Cô. 5:17a; Sv. Rô. 8:9) 
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2. Phải chắc rằng mình là người thường xuyên quyết từ 

bỏ lối sống cũ, đổi mới trong tâm trí, và sống theo lối 

sống mới theo sự ban quyền năng của Đức Thánh 

Linh! 

“…Những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.”  
(2Cô. 5:17b; Sv. Êph. 4:22-24) 
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“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới;  
những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” 

  

(2Cô. 5:17) 


