
 

““HHÃÃYY  MMẶẶCC  LLẤẤYY    

NNGGƯƯỜỜII  MMỚỚII!!””  
(Êph. 4:20-32; Sv. Côl. 3:5-10) 
““Cơ Đốc Nhân là những người mà tấm lòng của họ  

không còn u tối, mê muội nữa (Sv. Êph. 4:18-19), 
họ là những người đang có sự đổi mới tận gốc rễ  

về thái độ sống (Sv. Rô. 6:2-10; 2Cô. 5:17) theo một tiến trình hợp Kinh Thánh… 

Một khi biết thực hành một cách chặc chẽ  
tiến trình đổi mới đời sống theo Kinh Thánh  

Cơ Đốc Nhân hoàn toàn có khả năng sống thể hiện con người mới 

bằng đời sống của mình, tôn qui vinh hiển về Đức Chúa Trời…””  

 

 

 

     

 

 

 

 
  ““

2222
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. 4:22-24) 



 

 

““HHÃÃYY  MMẶẶCC  LLẤẤYY  NNGGƯƯỜỜII  MMỚỚII!!””  
  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP  

II..    TTIIẾẾNN  TTRRÌÌNNHH  TTAAMM  LLẬẬPP  (Êph. 4:20-24)     

 ““
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))”” (Êph. 4:20-21) 
  Cơ Đốc Nhân là những người mà tấm lòng của họ không còn u tối, mê muội nữa (Sv. Êph. 

4:18-19), họ là những người phải có sự đổi mới tận gốc rễ về thái độ sống (Sv. Rô. 6:2-10; 

2Cô. 5:17) theo một tiến trình hợp Kinh Thánh…  

 

 1. Lập Chí: “Thoát Lốt Người Cũ” 

  ““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”” (C. 22)  
 Thuộc phạm vi ý chí: Phải lập chí cho dứt khoát 

 Thôi không sống chìu theo bản năng; thôi không sống bội nghịch đối với ý chỉ của 

Đức Chúa Trời; thôi không sống trong ách nô dịch của tội lỗi… (Sv. Êph. 4:1-19) 
 

 2. Lập Trí: “Làm Nên Mới Trong Tâm Trí” 

  ““mmàà  pphhảảii  llààmm  nnêênn  mmớớii  ttrroonngg  ttââmm  cchhíí  mmììnnhh”” (C. 23)  
 Thuộc phạm vi lý trí: Phải lập trí cho minh bạch  

 Phải sống theo sự hiểu biết hợp Kinh Thánh về con người mới: Nhạy bén đối với 
việc vâng theo các nguyên tắc Kinh Thánh… (Sv. Êph. 420-21) 

 

 3. Lập Thân: “Mặc Lấy Người Mới” 

  ““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”” (C. 24)  
 Thuộc phạm vi tình cảm: Phải lập thân cho ổn định 

   Phải sống theo sự tự thức về bản thân phù hợp với địa vị công nghĩa của bản thân 

và sự chuẩn thuận của Đức Chúa Trời: Mới về tình trạng, mới về quan hệ, mới về 
tấm lòng… (Sv. 2Cô. 5:17) 



 

 

IIII..    MMỘỘTT  SSỐỐ  ĐĐIIỂỂNN  HHÌÌNNHH  TTAAMM  LLẬẬPP  (Êph. 4:25-32) 

““AAnnhh  eemm  cchhớớ  llààmm  bbuuồồnn  cchhoo  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii,,  vvìì  nnhhờờ  NNggààii  aannhh  eemm  đđưượợcc  ấấnn  cchhứứnngg  đđếếnn  nnggààyy  ccứứuu  cchhuuộộcc”” 

(Êph. 4:30)     
 Một khi biết thực hành một cách chặc chẽ tiến trình đổi mới đời sống theo Kinh Thánh Cơ 

Đốc Nhân hoàn toàn có khả năng sống thể hiện con người mới bằng đời sống của mình, tôn 

qui vinh hiển về Đức Chúa Trời…  

 

 1. Để Chừa Bỏ Sự Nói Dối 

  ““NNhhưư  vvậậyy,,  mmỗỗii  nnggưườờii  ttrroonngg  aannhh  eemm  pphhảảii  cchhừừaa  ssựự  nnóóii  ddốốii,,  

hhããyy  nnóóii  tthhậậtt  vvớớii  kkẻẻ  llâânn  ccậậnn  mmììnnhh,,  vvìì  cchhúúnngg  ttaa  llààmm  cchhii  tthhểể  cchhoo  

nnhhaauu”” (C. 25) 
 Lập Chí: Quyết lòng thôi không nói dối nữa. 

 Lập Trí: Nhận thức về vai trò tương liên hữu cơ trong Hội Thánh.   
 Lập Thân: Yêu chuộng sự nói thật. 

 

 2. Để Chừa Bỏ Sự Nóng Giận 

  ““
2266

VVíí  bbằằnngg  aannhh  eemm  đđưươơnngg  ccơơnn  ggiiậậnn,,  tthhìì  cchhớớ  pphhạạmm  ttộộii;;  cchhớớ  

ccăămm  ggiiậậnn  cchhoo  đđếếnn  kkhhii  mmặặtt  ttrrờờii  llặặnn,,  
2277

vvàà  đđừừnngg  cchhoo  MMaa  QQuuỉỉ  

nnhhâânn  ddịịpp”” (C. 26-27) 
 Lập Chí: Quyết lòng không để cho sự giận chế ngự mình. 

 Lập Trí: Nhận thức về sự yếu đuối của bản thân và bản chất gian ác của Ma Quỉ. 

 Lập Thân:  Thực hành tiết độ: Không để cho cơn giận nặng về cường độ và lâu về 
trương độ. 

 

 3. Để Chừa Bỏ Sự Trộm Cắp 

  ““KKẻẻ  vvốốnn  hhaayy  ttrrộộmm  ccắắpp  cchhớớ  ttrrộộmm  ccắắpp  nnữữaa;;  nnhhưưnngg  tthhàà  cchhịịuu  

kkhhóó,,  cchhíínnhh  ttaayy  mmììnnhh  llààmm  nngghhềề  llưươơnngg  tthhiiệệnn,,  đđặặnngg  ccóó  vvậậtt  cchhii  

ggiiúúpp  cchhoo  kkẻẻ  tthhiiếếuu  tthhốốnn  tthhìì  hhơơnn”” (C. 28) 
 Lập Chí: Quyết lòng không trộm cắp. 

 Lập Trí: Nhận thức về điều răn của Đức Chúa Trời đối với sự tham lam, và về 

nghĩa vụ tương trợ. 
 Lập Thân:  Thực hành thói quen lạo động và chia sẻ. 

 



 

 4. Để Chừa Bỏ Nói Hành, Nói Xấu 

  ““CChhớớ  ccóó  mmộộtt  llờờii  ddữữ  nnààoo  rraa  ttừừ  mmiiệệnngg  aannhh  eemm;;  nnhhưưnngg  kkhhii  

đđáánngg  nnóóii  hhããyy  nnóóii  mmộộtt  vvààii  llờờii  llàànnhh  ggiiúúpp  ơơnn  cchhoo  vvàà  ccóó  íícchh  llợợii  

cchhoo  kkẻẻ  nngghhee  đđếếnn”” (C. 29) 
 Lập Chí: Quyết lòng không nói những lời tai hại, thiếu gây dựng, hay vô ích (“dữ”: 

Gr. sapros). 
 Lập Trí: Nhận thức về phận sự gây dựng của bản thân. 

 Lập Thân:  Yêu chuộng việc nói năng hữu ích và giàu ơn (“lành”: Gr. agathos) 

 

 5. Để Sống Đẹp Ý Đức Chúa Trời  

  ““
3300

AAnnhh  eemm  cchhớớ  llààmm  bbuuồồnn  cchhoo  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii,,  vvìì  nnhhờờ  NNggààii  aannhh  eemm  đđưượợcc  ấấnn  cchhứứnngg  đđếếnn  nnggààyy  

ccứứuu  cchhuuộộcc..  
3311

PPhhảảii  bbỏỏ  kkhhỏỏii  aannhh  eemm  nnhhữữnngg  ssựự  ccaayy  đđắắnngg,,  bbuuồồnn  

ggiiậậnn,,  ttứứcc  mmììnnhh,,  kkêêuu  rrêêuu,,  mmắắnngg  nnhhiiếếcc,,  ccùùnngg  mmọọii  đđiiềềuu  hhuunngg  

áácc..  
3322

HHããyy  ởở  vvớớii  nnhhaauu  ccáácchh  nnhhâânn  ttừừ,,  đđầầyy  ddẫẫyy  llòònngg  tthhưươơnngg  

xxóótt,,  tthhaa  tthhứứ  nnhhaauu  nnhhưư  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  tthhaa  tthhứứ  aannhh  eemm  

ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  vvậậyy”” (C. 30-32) 
 Lập Chí: Quyết lòngsống xứng hiệp với địa vị công nghĩa của bản thân mà Đức 

Thánh Linh đang ấn chứng, không có điều gì trái với sự dắt dẫn của Ngài.  

 Lập Trí: Có một sự nhận thức thường trực về tình yêu cao sâu và Ân Điển lạ lùng 

của Đức Chúa Trời đối với bản thân.  
 Lập Thân:  Yêu chuộng việc sống đẹp ý Đức Chúa Trời.  

 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN 

 

 

 

 

 


