Phải có sự đổi mới trong đời sống của Cơ Đốc Nhân vì đời sống của họ là sự thể hiện
của sự sống đời đời đến từ Đức Chúa Trời, trong Đức Chúa Jêsus Christ, theo sự vận
động của Đức Thánh Linh…
Kinh Thánh:
“23Phải làm nên mới trong tâm chí mình, 24và 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. 4:23-24; Sv. 4:17-24)
Sự đổi mới trong đời sống Cơ Đốc Nhân có biểu hiện cơ bản và tập trung trong sự
đổi mới tấm lòng…
Câu Gốc:
“Phải làm nên mới trong tâm chí mình.” (Êph. 4:23)
I. GIẢI NGHĨA
1. Đời sống Cơ Đốc phải là là một tiến trình đổi mới theo Chúa (C. 23-24a)
“23Phải làm nên mới trong tâm chí mình, 24và mặc lấy người mới” (Êph.
4:23-24a)
(1) “làm nên mới”: Gr. ἀνανεόω [ananeoo]  “làm cho thành mới”
(2) “tâm chí”: Gr. νοῦς [nous]  “chỗ của lý trí, ý chí, tình cảm hội tụ lại”
(3) “người mới”: Gr. καινός ἄνθρωπος [kainos anthropos]  “con người có
một bản chất mới”
“Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần
mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa
Trời là thể nào.” (Rô. 12:2)
2. Đời sống Cơ Đốc là một đời sống thực hành công nghĩa và thánh khiết theo
các sự dạy dỗ của Kinh Thánh (C. 24)
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“Tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công
bình và sự thánh sạch của lẽ thật.” (Êph. 4:24b)
(1) “giống như Đức Chúa Trời”: Gr. καηά θεός [kata theos]  “phù hợp theo
Đức Chúa Trời”
(2) “sự công bình”: Gr. δικαιοζύνη [dikaiosune]  “đức công nghĩa”
(3) “sự thánh sạch”: Gr. ὁζιόηης [hosiotes]  “đức thánh khiết”
“Mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng
nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn.” (Côl. 3:10)
II. ÁP DỤNG
1. Phải chắc là luôn có những sự thay đổi thuộc linh theo hướng tốt hơn trong
đời sống của mình!
“23Phải làm nên mới trong tâm chí mình, 24và mặc lấy người mới” (Êph.
4:23-24a)
2. Phải chắc là luôn có những sự thực hành về đức công nghĩa và đức thánh
khiết theo các sự dạy dỗ trong Kinh Thánh!
“Tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công
bình và sự thánh sạch của lẽ thật.” (Êph. 4:24b)
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