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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: 

  

““
2233

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. 4:23-24; 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: 

  

““PPhhảảii  llààmm  nnêênn  mmớớii  ttrroonngg  ttââmm  cchhíí  mmììnnhh..””    

(Êph. 4:23)  

 

 

II..  GGIIẢẢII  NNGGHHĨĨAA  

 

 1. Đời sống Cơ Đốc phải là là một tiến trình đổi mới theo Chúa (C. 23-24a)  

““
2233

PPhhảảii  llààmm  nnêênn  mmớớii  ttrroonngg  ttââmm  cchhíí  mmììnnhh,,  
2244

vvàà  mmặặcc  llấấyy  nnggưườờii  mmớớii””  (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” 

 

““ĐĐừừnngg  llààmm  tthheeoo  đđờờii  nnầầyy,,  nnhhưưnngg  hhããyy  bbiiếếnn  hhóóaa  bbởởii  ssựự  đđổổii  mmớớii  ccủủaa  ttââmm  tthhầầnn  

mmììnnhh,,  đđểể  tthhửử  cchhoo  bbiiếếtt  ýý  mmuuốốnn  ttốốtt  llàànnhh,,  đđẹẹpp  llòònngg  vvàà  ttrrọọnn  vvẹẹnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii  llàà  tthhểể  nnààoo..”” (Rô. 12:2) 
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 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) 

““TTứứcc  llàà  nnggưườờii  đđãã  đđưượợcc  ddựựnngg  nnêênn  ggiiốốnngg  nnhhưư  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ttrroonngg  ssựự  ccôônngg  

bbììnnhh  vvàà  ssựự  tthháánnhh  ssạạcchh  ccủủaa  llẽẽ  tthhậậtt..”” (Êph. 4:24b) 

    

  (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” 

   

““MMặặcc  llấấyy  nnggưườờii  mmớớii  llàà  nnggưườờii  đđaanngg  đđổổii  rraa  mmớớii  tthheeoo  hhììnnhh  ttưượợnngg  ĐĐấấnngg  ddựựnngg  

nnêênn  nnggưườờii  ấấyy,,  đđặặnngg  đđạạtt  đđếếnn  ssựự  hhiiểểuu  bbiiếếtt  đđầầyy  ttrrọọnn..”” (Côl. 3:10) 

 

  

IIII..    ÁÁPP  DDỤỤNNGG  

  

 1. Phải chắc là luôn có những sự thay đổi thuộc linh theo hướng tốt hơn trong 

đời sống của mình!  

 

““
2233

PPhhảảii  llààmm  nnêênn  mmớớii  ttrroonngg  ttââmm  cchhíí  mmììnnhh,,  
2244

vvàà  mmặặcc  llấấyy  nnggưườờii  mmớớii””  (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! 

 

““TTứứcc  llàà  nnggưườờii  đđãã  đđưượợcc  ddựựnngg  nnêênn  ggiiốốnngg  nnhhưư  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ttrroonngg  ssựự  ccôônngg  

bbììnnhh  vvàà  ssựự  tthháánnhh  ssạạcchh  ccủủaa  llẽẽ  tthhậậtt..”” (Êph. 4:24b) 

 


