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““
2200

NNhhưưnngg  aannhh  eemm  hhọọcc  cchhoo  bbiiếếtt  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  tthhìì  cchhẳẳnngg  pphhảảii  nnhhưư  vvậậyy,,  
2211

vvìì  aannhh  eemm  đđãã  

nngghhee  đđạạoo  NNggààii,,  vvàà  đđưượợcc  ddạạyy  ddỗỗ  ttrroonngg  NNggààii  ((yy  tthheeoo  llẽẽ  tthhậậtt  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss))  
2222

rrằằnngg  aannhh  eemm  pphhảảii  bbỏỏ  ccáácchh  ăănn  nnếếtt  ởở  nnggààyy  ttrrưướớcc,,  tthhooáátt  llốốtt  nnggưườờii  ccũũ  llàà  nnggưườờii  bbịị  hhưư  

hhỏỏnngg  bbởởii  ttưư  ddụụcc  ddỗỗ  ddàànnhh,,  
2233

mmàà  pphhảảii  llààmm  nnêênn  mmớớii  ttrroonngg  ttââmm  cchhíí  mmììnnhh,,  
2244

vvàà  mmặặcc  llấấyy  

nnggưườờii  mmớớii,,  ttứứcc  llàà  nnggưườờii  đđãã  đđưượợcc  ddựựnngg  nnêênn  ggiiốốnngg  nnhhưư  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ttrroonngg  ssựự  

ccôônngg  bbììnnhh  vvàà  ssựự  tthháánnhh  ssạạcchh  ccủủaa  llẽẽ  tthhậậtt..”” (Êph. 4:20-24; Sv. 20-32)  

 

 

 

 

 1. Phải lột bỏ con người cũ, tức là bỏ hết lối sống trước kia khi chưa được cứu 

(C. 20-22) 

  (1) “bỏ (cách ăn nết ở ngày trước)”: Gr.           [apotithemi]  “cởi ra, 

bỏ ra, thay ra”, “trút bỏ” 

  (2) “lốt người cũ”: Gr.                    [proteros anastrophe]  “lối 

sống trước kia” 

  (3) “hư hỏng”: Gr.        [phtheiro]  “đã suy thoái đến chỗ bại hoại” 

 

  ““
55
VVìì  nnếếuu  cchhúúnngg  ttaa  llààmm  mmộộtt  ccùùnngg  NNggààii  bbởởii  ssựự  cchhếếtt  ggiiốốnngg  nnhhưư  ssựự  cchhếếtt  ccủủaa  

NNggààii,,  tthhìì  cchhúúnngg  ttaa  ccũũnngg  ssẽẽ  llààmm  mmộộtt  ccùùnngg  NNggààii  bbởởii  ssựự  ssốốnngg  llạạii  ggiiốốnngg  nnhhaauu::  
66
VVìì  bbiiếếtt  rrõõ  rrằằnngg  nnggưườờii  ccũũ  ccủủaa  cchhúúnngg  ttaa  đđãã  bbịị  đđóónngg  đđiinnhh  ttrrêênn  TThhậậpp  TTựự  GGiiáá  vvớớii  

NNggààii,,  hhầầuu  cchhoo  tthhâânn  tthhểể  ccủủaa  ttộộii  llỗỗii  bbịị  ttiiêêuu  ddiiệệtt  đđii,,  vvàà  cchhúúnngg  ttaa  kkhhôônngg  pphhụụcc  ddưướớii  

ttộộii  llỗỗii  nnữữaa..  
77
VVìì  aaii  đđãã  cchhếếtt  tthhìì  đđưượợcc  tthhooáátt  kkhhỏỏii  ttộộii  llỗỗii..”” (Rô. 6:5-7)  

  

 2. Phải đổi mới tấm lòng về mối quan hệ với Đức Chúa Trời; tức là phải có thái 

độ dứt khoát bỏ cũ, theo mới cho đẹp ý Đức Chúa Trời (C. 23) 

  (1) “làm nên mới”: Gr.         [ananeoo]  “thay thế bằng lối sống mới 

hiện nay” 

  (2) “tâm chí”: Gr.        [pneuma]  “tâm linh” 

 

  ““VVậậyy  aannhh  eemm  ccũũnngg  hhããyy  ccooii  mmììnnhh  nnhhưư  cchhếếtt  vvềề  ttộộii  llỗỗii  vvàà  nnhhưư  ssốốnngg  cchhoo  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt..”” (Rô. 6:11) 
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 3. Phải nhận lấy và sống theo bản chất người mới đã được Đức Chúa Trời tái 

tạo, tức là sống đời sống mới (C. 24) 

  (1) “mặc lấy”: Gr.       [enduo]  “mặc vào”, “khoác lên”, “nhận lấy” 

  (2) “người mới”: Gr.                 [kainos anthropos]  “bản chất 

người mới” 

  (3) “giống” (như Đức Chúa Trời)”: Gr.      [kata]  “được rập khuôn 

theo”, “tương tự với” 

  

  ““CChhớớ  nnộộpp  cchhii  tthhểể  mmììnnhh  cchhoo  ttộộii  llỗỗii,,  nnhhưư  llàà  đđồồ  ddùùnngg  ggiiaann  áácc,,  nnhhưưnngg  hhããyy  pphhóó  

cchhíínnhh  mmììnnhh  aannhh  eemm  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ddưườờnngg  nnhhưư  đđãã  cchhếếtt  mmàà  nnaayy  ttrrởở  nnêênn  

ssốốnngg,,  vvàà  ddâânngg  cchhii  tthhểể  mmììnnhh  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  nnhhưư  llàà  đđồồ  ddùùnngg  vvềề  ssựự  ccôônngg  

bbììnnhh..”” (Rô. 6:13) 

 

 

 

 1. Để rảnh nợ với con người cũ phải quyết lòng tự lột xác! 

““
2200

NNhhưưnngg  aannhh  eemm  hhọọcc  cchhoo  bbiiếếtt  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  tthhìì  cchhẳẳnngg  pphhảảii  nnhhưư  vvậậyy,,  
2211

vvìì  aannhh  

eemm  đđãã  nngghhee  đđạạoo  NNggààii,,  vvàà  đđưượợcc  ddạạyy  ddỗỗ  ttrroonngg  NNggààii  ((yy  tthheeoo  llẽẽ  tthhậậtt  ttrroonngg  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  JJêêssuuss))  
2222

rrằằnngg  aannhh  eemm  pphhảảii  bbỏỏ  ccáácchh  ăănn  nnếếtt  ởở  nnggààyy  ttrrưướớcc,,  tthhooáátt  llốốtt  nnggưườờii  

ccũũ  llàà  nnggưườờii  bbịị  hhưư  hhỏỏnngg  bbởởii  ttưư  ddụụcc  ddỗỗ  ddàànnhh”” (Êph. 4:20-22) 

 

 2. Để có con người mới phải quyết chí dứt khoát!  

““mmàà  pphhảảii  llààmm  nnêênn  mmớớii  ttrroonngg  ttââmm  cchhíí  mmììnnhh”” (Êph. 4:23) 

 

 3. Để sống con người mới phải sống công nghĩa và thánh khiết! 

““vvàà  mmặặcc  llấấyy  nnggưườờii  mmớớii,,  ttứứcc  llàà  nnggưườờii  đđãã  đđưượợcc  ddựựnngg  nnêênn  ggiiốốnngg  nnhhưư  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii,,  ttrroonngg  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  vvàà  ssựự  tthháánnhh  ssạạcchh  ccủủaa  llẽẽ  tthhậậtt..”” (Êph. 4:24) 

 

 

 


