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1. Phải chắc là luôn có những sự thay đổi thuộc linh theo   

  hướng tốt hơn trong đời sống của mình! 

“23Phải làm nên mới trong tâm chí mình,  
24và mặc lấy người mới”  

(Êph. 4:23-24a) 
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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! 

“Tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời  

trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật”  

(Êph. 4:24b) 
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“Phải làm nên mới trong tâm chí mình.” 
  

(Êph. 4:23) 
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“Khuyên anh em…” 

“phải ăn ở” 

“một cách xứng đáng”  

“với chức phận anh em” 

“mà Chúa đã gọi…” 
 

“phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều,” 

“phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau” 

“dùng dây hòa bình  
mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh”                                           

(Êph. 4:1-3) 
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“Hãy gánh lấy ách của Ta, 
và học theo Ta,”  
 

“Ta có lòng nhu mì,  
khiêm nhường,”  
 

“thì linh hồn các ngươi  
sẽ được yên nghỉ”  
 

“Vì ách Ta dễ chịu  
và gánh Ta nhẹ nhàng”   
 

(Ma. 11:29-30) 
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“mê đắm  
không biết chán” 

Bản Chất 
Của Tội Lỗi 

“Ý tưởng hư không” 
(Suy nghĩ  

về những điều bất xứng ) 

“mất cả  
sự cảm biết” 

“trí khôn tối tăm” 
 

“xa cách  
sự sống của ĐCT.” “buông lung” 

“phạm hết  
mọi điều ô uế” 

Bởi sự ngu muội  
ở trong họ 

“lòng họ  
cứng cỏi” 
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           Tiến Trình (Cc. 20-24) 
      

              Thoát lốt người cũ (C. 22) 
 

              Làm nên mới trong tâm chí mình (C. 23) 
 

              Mặc lấy người mới (C. 24) 
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      Mẫu Mực Theo Kinh Thánh (Cc. 25-32) 
 

       Khi nào một kẻ nói dối không còn là kẻ nói dối nữa? (C. 25) 

       Khi kẻ nói dối trở nên một người chỉ nói sự thật và tôn trọng Hội Thánh 
 

       Khi nào một người nóng giận không còn là một người nóng giận nữa? (C. 26) 

       Khi người nóng giận trở thành người mạnh mẽ chống lại Ác Giả 
 

       Khi nào một kẻ trộm cắp không còn là kẻ trộm cắp nữa? (C. 28) 

       Khi kẻ trộm cắp thôi không trộm cắp nữa và  
       trở thành người chịu khó làm lụng & hay giúp đỡ 
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