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Nhất thiết phải có dấu hiệu của các sự biến đổi tăng dần thấy được qua bông trái 

trong đời sống của Cơ Đốc Nhân… 

 

Kinh Thánh: 

  

““
55
VVậậyy  nnêênn,,  vvềề  pphhầầnn  aannhh  eemm,,  pphhảảii  ggắắnngg  hhếếtt  ssứứcc  tthhêêmm  cchhoo  đđứứcc  ttiinn  mmììnnhh  ssựự  nnhhâânn  đđứứcc,,  

tthhêêmm  cchhoo  nnhhâânn  đđứứcc  ssựự  hhọọcc  tthhứứcc,,  
66
tthhêêmm  cchhoo  hhọọcc  tthhứứcc  ssựự  ttiiếếtt  đđộộ,,  tthhêêmm  cchhoo  ttiiếếtt  đđộộ  ssựự  

nnhhịịnn  nnhhụụcc,,  tthhêêmm  cchhoo  nnhhịịnn  nnhhụụcc  ssựự  ttiinn  kkíínnhh,,  
77
tthhêêmm  cchhoo  ttiinn  kkíínnhh  ttììnnhh  yyêêuu  tthhưươơnngg  aannhh  

eemm,,  tthhêêmm  cchhoo  ttììnnhh  yyêêuu  tthhưươơnngg  aannhh  eemm  llòònngg  yyêêuu  mmếếnn..  
88
VVìì  nnếếuu  ccáácc  đđiiềềuu  đđóó  ccóó  đđủủ  ttrroonngg  

aannhh  eemm  vvàà  đđầầyy  ddẫẫyy  nnữữaa,,  tthhìì  ắắtt  cchhẳẳnngg  đđểể  cchhoo  aannhh  eemm  ởở  ddưưnngg  hhooặặcc  kkhhôônngg  kkếếtt  qquuảả  ttrroonngg  

ssựự  nnhhậậnn  bbiiếếtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  cchhúúnngg  ttaa  đđââuu”” (2Phi. 1:5-8) 

 

Đó chính là sự kết quả đa dạng và phong phú có được nhờ công việc của Đức Thánh 

Linh trong đời sống của Cơ Đốc Nhân… 

 

Câu Gốc: 

  

““NNhhưưnngg  ttrrááii  ccủủaa  TThháánnhh  LLiinnhh,,  ấấyy  llàà  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg,,  ssựự  vvuuii  mmừừnngg,,  bbììnnhh  aann,,  nnhhịịnn  

nnhhụụcc,,  nnhhâânn  ttừừ,,  hhiiềềnn  llàànnhh,,  ttrruunngg  ttíínn,,  mmềềmm  mmạạii,,  ttiiếếtt  đđộộ””  (Gal. 5:22-23)  

 

 

II..  GGIIẢẢII  NNGGHHĨĨAA  

  ““VVậậyy,,  ccáácc  nnggưươơii  hhããyy  kkếếtt  qquuảả  xxứứnngg  đđáánngg  vvớớii  ssựự  ăănn  nnăănn”” (Ma. 3:8)  

 

 1. Đời sống Cơ Đốc là một tiến trình tích cực (2Phi. 1:5-7) 

  (1) “gắng hết sức”: Gr. σποσδή [spoude]  “ra sức”, “dốc lòng” 

  (2) “thêm”: Gr.  ἐπιτορηγέω [epichoregeo] 

 

 2. Đời sống Cơ Đốc là một đời sống phải có bông trái (2Phi. 1:8) 

  (1) “ắt chẳng để”: Gr. καθίστημι [kathistemi]  “khiến cho”, “làm cho” 

  (2) “ở dưng”: Gr. ἀργός [argos]  “lười biếng” 

  (3) “không kết quả”: Gr. ἄκαρπος [akarpos]  “không có trái” 
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IIII..    ÁÁPP  DDỤỤNNGG  

““
1177

VVậậyy,,  hhễễ  ccââyy  nnààoo  ttốốtt  tthhìì  ssaannhh  ttrrááii  ttốốtt;;  nnhhưưnngg  ccââyy  nnààoo  xxấấuu  tthhìì  ssaannhh  ttrrááii  xxấấuu..  
1188

CCââyy  ttốốtt  cchhẳẳnngg  ssaannhh  đđưượợcc  ttrrááii  xxấấuu,,  mmàà  ccââyy  xxấấuu  ccũũnngg  cchhẳẳnngg  ssaannhh  đđưượợcc  ttrrááii  ttốốtt”” 

(Ma. 7:17-18)  

 

 1. Cơ Đốc Nhân là người đã có sự ăn năn thật cho nên đời sống của họ phải tích 

cực không ngừng! 

 

““
55
VVậậyy  nnêênn,,  vvềề  pphhầầnn  aannhh  eemm,,  pphhảảii  ggắắnngg  hhếếtt  ssứứcc  tthhêêmm  cchhoo  đđứứcc  ttiinn  mmììnnhh  ssựự  nnhhâânn  

đđứứcc,,  tthhêêmm  cchhoo  nnhhâânn  đđứứcc  ssựự  hhọọcc  tthhứứcc,,  
66
tthhêêmm  cchhoo  hhọọcc  tthhứứcc  ssựự  ttiiếếtt  đđộộ,,  tthhêêmm  cchhoo  

ttiiếếtt  đđộộ  ssựự  nnhhịịnn  nnhhụụcc,,  tthhêêmm  cchhoo  nnhhịịnn  nnhhụụcc  ssựự  ttiinn  kkíínnhh,,  
77
tthhêêmm  cchhoo  ttiinn  kkíínnhh  ttììnnhh  

yyêêuu  tthhưươơnngg  aannhh  eemm,,  tthhêêmm  cchhoo  ttììnnhh  yyêêuu  tthhưươơnngg  aannhh  eemm  llòònngg  yyêêuu  mmếếnn..”” (2Phi. 

1:5-7) 

 

 

 2. Cơ Đốc Nhân là người đã có sự ăn năn thật cho nên đời sống của họ phải có 

bông trái thật sự! 

 

““VVìì  nnếếuu  ccáácc  đđiiềềuu  đđóó  ccóó  đđủủ  ttrroonngg  aannhh  eemm  vvàà  đđầầyy  ddẫẫyy  nnữữaa,,  tthhìì  ắắtt  cchhẳẳnngg  đđểể  cchhoo  

aannhh  eemm  ởở  ddưưnngg  hhooặặcc  kkhhôônngg  kkếếtt  qquuảả  ttrroonngg  ssựự  nnhhậậnn  bbiiếếtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  

CChhrriisstt  cchhúúnngg  ttaa  đđââuu”” (2Phi. 1: 8) 

 

 


