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“5Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, 

thêm cho nhân đức sự học thức, 6thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự 

nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, 7thêm cho tin kính tình yêu thương anh 

em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. 8Vì nếu các điều đó có đủ 

trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết 

quả trong sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đâu” 

(2Phi. 1:5-8) 
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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… 
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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… 

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn 

nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” 

(Gal. 5:22-23) 

Câu Gốc: 
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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]   “làm cho có”  

“Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn”  

(Ma. 3:8) 
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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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1. Cơ Đốc Nhân là người đã có sự ăn năn thật cho nên đời   

  sống của họ phải tích cực không ngừng! 

“17Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu.  
18Cây tốt chẳng sanh được trái xấu,  

mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt”  

(Ma. 7:17-18) 

“5Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức  

thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, 6thêm cho 

học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục,  

thêm cho nhịn nhục sự tin kính, 7thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm 

cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến..”  

(2Phi. 1:5-7) 



2. Cơ Đốc Nhân là người đã có sự ăn năn thật cho nên 

đời sống của họ phải luôn có bông trái thật sự! 

“Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa,  

thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức 

Chúa Jêsus Christ chúng ta đâu.”  

(2Phi. 1: 8) 

7 


