“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, 23mà phải 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. 4:22-24; Sv. 17-24)

1.

Không thể cứ theo nếp sống cũ mà là người thờ phượng Đức Chúa Trời
được (C. 22)
(1) “cách ăn nết ở ngày trước”: Gr.
[anastrophe]; “lối sống”,
“đời sống cũ” (Sv. Êph. 4:17-19)
(2) “phải bỏ”: Gr.
[apotithemi]; “cởi ra”, “lột bỏ” (Sv. Êph. 4:2021)
(3) “tư dục”: Gr.
[epithumia]; “các sự ham muốn” (Sv. Gia. 1:1415; 21)

2.

Để có thể sống đời sống thờ phượng Đức Chúa Trời, người ta phải đáp ứng
Ngài bằng một cuộc hình thành thuộc linh lâu dài (C. 23)
(1) “làm nên mới”: Gr.
ananeoo; “đổi mới” (Sv. Rô. 12:2)
(2) “trong tâm chí”: Gr.
[pneuma ho nooce]
a. Gr.
[pneuma]; “tâm”, “linh”
b. Gr.
[nooce]; “chí”, “lòng”

3.

Đời sống thờ phượng Đức Chúa Trời thể hiện tập trung trong đời sống công
nghĩa và đời sống thánh khiết (C. 24)
(1) “m c l y”: Gr.
[enduo]; “m c vào”
(2) “người mới”: Gr.
[kainos anthropos]; “người sống
theo sự dắt dẫn của Đức Thánh Linh” (Sv. Êph. 5:8; Gal. 5:16; Côl.
2:6)
a. Gr.
[anthropos]; “người”
b. Gr.
[kainos]; “mới về bản ch t”
(3) “công bình”: Gr.
[dikaiosune]; “được kể là phải”
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(4) “thánh sạch của lẽ thật”: Gr.
“sự thánh khiết đích thực”

[hosiotes ho aletheia];

1.

Đã nhận ân điển nhập thể của Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus
Christ thì phải từ bỏ nếp sống cũ!
“…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)

2.

Chưa có sự đổi mới thuộc linh trong lòng thì chưa bắt đầu một đời sống mới
được!
“mà phải làm nên mới trong tâm chí mình” (Êph. 4:23)

3.

Đời sống mới là đời sống công nghĩa và thánh khiết thực hành để ngày càng
trở nên giống với Đức Chúa Jêsus nhiều hơn!
“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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