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Đích điểm của đời sống Cơ Đốc là Cơ Đốc Nhân 

phải biến đổi thành con người mới thể theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. 

 

Kinh Thánh: 

  

““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) 

 

Phải quyết tâm từ bỏ đời sống cũ là điều then chốt để Cơ Đốc Nhân sống biến đổi. 

 

Câu Gốc: 

  

““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. 4:22)  

 

 

II..  GGIIẢẢII  NNGGHHĨĨAA  

““VVậậyy,,  nnếếuu  aaii  ởở  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  tthhìì  nnấấyy  llàà  nnggưườờii  ddựựnngg  nnêênn  mmớớii;;  nnhhữữnngg  ssựự  ccũũ  đđãã  qquuaa  

đđii,,  nnầầyy  mmọọii  ssựự  đđềềuu  ttrrởở  nnêênn  mmớớii..”” (2Cô. 5:17) 

 

 1. Để Có Thể Sống Biến Đổi Cơ Đốc Nhân Chúng Ta Phải Lột Bỏ Người Cũ (C. 22) 

 

““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. 4:22) 

 

  (1) “bỏ”: Gr. ἀποηίθημι [apotithemi]  “lột ra”, “dẹp qua” 

  (2) “cách ăn nết ở”: Gr. ἀναζηροθή [anastrophe]  “lối sống” 

   

““
55
  VVậậyy  hhããyy  llààmm  cchhếếtt  ccáácc  cchhii  tthhểể  ccủủaa  aannhh  eemm  ởở  nnơơii  hhạạ  ggiiớớii,,  ttứứcc  llàà  ttàà  ddââmm,,  ôô  uuếế,,  ttììnnhh  

ddụụcc,,  hhaamm  mmuuốốnn  xxấấuu  xxaa,,  tthhaamm  llaamm,,  tthhaamm  llaamm  cchhẳẳnngg  kkhháácc  ggìì  tthhờờ  hhììnnhh  ttưượợnngg::  
66
  bbởởii  

nnhhữữnngg  ssựự  ấấyy  ccơơnn  ggiiậậnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ggiiáánngg  ttrrêênn  ccáácc  ccoonn  kkhhôônngg  vvâânngg  pphhụụcc..”” 

(Côl. 3:5-6) 

 

 2. Để Có Thể Sống Biến Đổi Cơ Đốc Nhân Chúng Ta Phải Đổi Mới Tấm Lòng (C. 
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23) 

 

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

 

  (1) “làm nên mới”: Gr. ἀνανεόω [ananeoo]  “đổi mới” 

  (2) “tâm chí”: Gr. νοῦς [nous]  “tấm lòng” (nơi hội tụ của lý trí, ý chí, và tình 

cảm) 

   

““
77
  LLúúcc  ttrrưướớcc  aannhh  eemm  ssốốnngg  ttrroonngg  nnhhữữnngg  nnếếtt  xxấấuu  đđóó,,  vvàà  ăănn  ởở  nnhhưư  vvậậyy..  

88  
NNhhưưnngg  bbââyy  

ggiiờờ  aannhh  eemm  nnêênn  ttrrừừ  bbỏỏ  hhếếtt  mmọọii  ssựự  đđóó,,  ttứứcc  llàà  ssựự  tthhạạnnhh  nnộộ,,  bbuuồồnn  ggiiậậnn  vvàà  hhuunngg  áácc..  

ĐĐừừnngg  nnóóii  hhàànnhh  aaii,,  cchhớớ  ccóó  mmộộtt  llờờii  ttụụcc  ttỉỉuu  nnààoo  rraa  ttừừ  mmiiệệnngg  aannhh  eemm..  
99
  CChhớớ  nnóóii  ddốốii  

nnhhaauu,,  vvìì  đđãã  llộộtt  bbỏỏ  nnggưườờii  ccũũ  ccùùnngg  ccôônngg  vviiệệcc  nnóó..”” (Côl. 3:7-9) 

 

 3. Để Có Thể Sống Biến Đổi Cơ Đốc Nhân Chúng Ta Phải Mặc Lấy Người Mới (C. 

24) 

 

““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)  

  

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

  (2) “giống như”: Gr. καηά [kata]  “phù hợp với” (Sv. Rô. 12:2) 

   

““MMàà  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  

““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) 

 

 1. Phải giữ kỷ luật trong việc từ bỏ ý nghĩ, lời nói, và việc làm theo con người cũ (C. 

22) 

““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. 4:22) 

 

 2. Phải canh giữ tấm lòng cách thận trọng (C. 23) 

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

 

 3. Phải có kế hoạch hành động để hình thành con người mới (C. 24) 

““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) 

 

 


