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“22 Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước,  

thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành,  
23 mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, 24 và 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. 4:22-24) 
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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.  
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Phải quyết tâm từ bỏ đời sống cũ  

là điều then chốt để Cơ Đốc Nhân sống biến đổi. 

“Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, 

thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành.” 
 

(Êph. 4:22) 

Câu Gốc: 



4 

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới;  
những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” 

  

(2Cô. 5:17) 
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1. Để Có Thể Sống Biến Đổi Cơ Đốc Nhân Chúng Ta Phải Lột Bỏ Người 

  Cũ (C. 22) 

“Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước,  
thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành.” 

  

(Êph. 4:22) 
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  (2)  “cách ăn nết ở”: Gr. ἀναζηροθή [anastrophe]  “lối sống”   

  (1)  “bỏ”: Gr. ἀποηίθημι [apotithemi]  “lột ra”, “dẹp qua”   
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“5 Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới,  
tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam,  

tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng:  
6 bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời  

giáng trên các con không vâng phục.” 
  

(Côl. 3:5-6) 
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2. Để Có Thể Sống Biến Đổi Cơ Đốc Nhân Chúng Ta Phải Đổi Mới Tấm 

  Lòng (C. 23) 

“Mà phải làm nên mới trong tâm chí mình.” 
  

(Êph. 4:23) 
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  (2)  “tâm chí”: Gr. νοῦς [nous]  “tấm lòng” (nơi hội tụ của lý trí, ý chí, và 

    tình cảm)   

  (1)  “làm nên mới”: Gr. ἀνανεόω [ananeoo]  “đổi mới”   
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“7 Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó,  
và ăn ở như vậy. 8 Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó,  

tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác.  
Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tỉu nào ra từ miệng anh em.  

9 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó.” 
  

(Côl. 3:7-9) 
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3. Để Có Thể Sống Biến Đổi Cơ Đốc Nhân Chúng Ta Phải Mặc Lấy   

  Người Mới (C. 24) 

“Và 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. 4:24) 
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  (2)  “giống như”: Gr. καηά [kata]  “phù hợp với” (Sv. Rô. 12:2)   

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



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

người cũ (C. 22) 

“Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước,  
thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành.” 

  

(Êph. 4:22) 
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2. Phải canh giữ tấm lòng cách thận trọng (C. 23) 

“Mà phải làm nên mới trong tâm chí mình.” 
  

(Êph. 4:23) 
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3. Phải có kế hoạch hành động để hình thành con người mới (C. 24) 

“Và 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. 4:24) 
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“Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, 

thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành.” 
  

(Êph. 4:22)) 


