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Bông Trái Đức Tin 

Trong thư lần trước của tôi, chúng ta đã cùng nhau xem xét             

chín bông trái Thánh Linh được Phao-lô liệt kê trong 1           

Cô-rinh-tô 12:8-10. Bây giờ chúng ta trở lại với Ga-la-ti          

5:22-23, là phân đoạn kinh thánh mà Phao-lô đã liệt kê chín            

sự biểu hiện của các bông trái Thánh Linh này: “Nhưng trái            

của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an,             

nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” .            

Hình thức biểu hiện thứ bảy của bông trái Thánh Linh là trung             

tín. Những bản dịch gần đây đưa ra nhiều cách dịch khác            

nhau, như “sự trung tín”, “sự trung thành”, “sự đáng tin cậy”.            

Tuy nhiên, danh từ trong tiếng Hy Lạp mà Phao-lô sử dụng là             

pistis. Đây là từ ngữ căn bản dùng để nói về đức tin trong Tân               

Ước. 

 



Bông trái và ân tứ 

C 

ó một phương cách để nêu bật sự khác biệt của bông trái và ân tứ, đó là sử                   
dụng hình ảnh của cây thông Giáng Sinh và cây táo. Cây thông mang những               
món quà/ ân tứ; còn cây táo thì mang quả. Món quà được treo lên và được lấy                  
khỏi cây thông chỉ với một động tác ngắn gọn. Không có mối liên hệ trực tiếp nào                  
giữa cây và quà: quà có thể là quần áo, vật mang quà lại là cây thông. Quà                  
không cho ta biết điều gì về bản chất của cây mang quà. 



Ngược lại, có một mối liên hệ trực tiếp giữa quả táo với cây mang quả. Bản                 
chất của cây quyết định bản chất của quả - cả về chủng loại lẫn chất lượng. Một                  
cây táo không bao giờ có thể sinh ra quả cam. Một cây khỏe mạnh sẽ cho quả                  
khỏe mạnh (xem Ma-thi-ơ 7:17-20). Quả của cây không phải là sản phẩm của              
chỉ một hành động duy nhất, nhưng đó là kết quả của cả một quá trình tăng                 
trưởng và phát triển ổn định, bền bỉ, liên tục. Để sản sinh ra những quả tốt nhất,                  
cây phải được chăm bón cẩn thận. Điều này đòi hỏi thời gian, kỹ năng và công                 
sức lao động. 

Chúng ta hãy áp dụng phép so sánh đơn giản này vào lãnh vực thuộc linh.                
Ân tứ thuộc linh được ban cho và nhận lãnh chỉ bằng một hành động nhanh gọn                 
duy nhất. Ân tứ không nói cho chúng ta biết bản chất của người thực thi ân tứ.                  
Trái lại, bông trái thuộc linh lại bày tỏ bản chất của chính đời sống lưu xuất ra                  
bông trái ấy; bông trái thuộc linh chỉ xuất hiện sau quá trình tăng trưởng, là thành                 
quả của quá trình tăng trưởng ấy. Để có được bông trái tốt nhất, một đời sống                 
cần phải được vun trồng một cách cẩn thận – bằng thời gian, bằng sự khéo léo                 
và công khó. 

Chúng ta có thể dùng một cách khác để diễn tả sự khác nhau giữa ân tứ                 
thuộc linh và bông trái thuộc linh. Ân tứ chỉ về khả năng, còn bông trái bày tỏ tính                   
cách. 

Vậy thì ân tứ hay bông trái quan trọng hơn? Về lâu dài, chắc chắn rằng tính                 
cách quan trọng hơn khả năng. Sự thực hành các ân tứ chỉ là tạm thời. Phao-lô                 
giải thích trong 1 Cô-rinh-tô 13:8-13 rằng sẽ có một thời kỳ khi người ta không                
cần đến các ân tứ thuộc linh nữa. Nhưng tính cách thì trường tồn vĩnh viễn. Tính                 
cách mà chúng ta đã xây dựng trong đời này sẽ quyết định việc chúng ta sẽ ra                  
sao trong cõi đời đời. Rồi sẽ đến một ngày khi chúng ta bỏ lại các ân tứ đằng                   
sau; còn tính cách sẽ ở với chúng ta mãi mãi. 

Tuy nhiên, chúng ta không cần phải lựa chọn cái này mà loại bỏ cái kia. Ân tứ                  
và bông trái không loại trừ lẫn nhau. Đúng hơn là chúng bổ sung cho nhau. Ân                 
tứ cần phải là sự bày tỏ và biểu hiện của tính cách. Giống như trong thân vị của                   
Chúa Giê-xu, ân tứ là sự bày tỏ và biểu hiện một cách toàn hảo tính cách của                  
Ngài. Con người yêu thương và đầy ơn của Ngài được bày tỏ bằng cách thực thi                 
một cách trọn vẹn nhất các ân tứ thuộc linh. Chỉ qua các ân tứ thuộc linh mà                  
Ngài có thể cung ứng cho nhu cầu của những người cần được chăm sóc, bày tỏ                 
một cách trọn vẹn cho họ về bản chất của Cha thiên thượng, Đấng mà Ngài đại                 
diện khi đến thế gian này (xem Giăng 14:9-11). 



Chúng ta nên noi theo gương mẫu của Đấng Christ. Càng xây dựng và phát               
triển các thuộc tính của Ngài – tình yêu, sự quan tâm, lòng thương xót – chúng                 
ta càng cần đến những ân tứ thuộc linh mà Ngài đã thực hành, để bày tỏ và biểu                   
hiện những thuộc tính ấy. Càng được trang bị đầy đủ bằng những ân tứ này,                
chúng ta càng có thể làm vinh hiển Đức Chúa Trời - Cha chúng ta, giống như                 
Chúa Giê-xu đã làm. 

Kế đến, bông trái bày tỏ tính cách. Khi chín sự biểu hiện và bày tỏ của bông                  
trái Thánh Linh đều hiện diện và phát triển một cách trọn vẹn, chúng là sự biểu                 
hiện tổng hòa của nhân cách Cơ đốc. Mỗi sự biểu hiện trong chín sự biểu hiện                 
đó của bông trái Thánh Linh đáp ứng cho một nhu cầu đặc thù và bổ sung cho                  
những sự biểu hiện còn lại. Trong sự tổng hòa này, bông trái đức tin có thể được                  
xem xét từ hai khía cạnh khác nhau nhưng liên quan đến nhau, hai khía cạnh                
này tương ứng với hai cách sử dụng của từ ngữ Hy Lạp pistis. Nghĩa thứ nhất                 
của từ ngữ này là  sự tin cậy ; nghĩa thứ hai là  sự đáng tin . 

Đức tin là sự tin cậy 

Khía cạnh đầu tiên của bông trái đức tin là sự tin cậy. Kinh Thánh bản                
Jerusalem dịch chữ pistis là “sự tin tưởng”. Chúa Giê-xu nhiều lần nhấn mạnh              
rằng, những ai muốn vào vương quốc Đức Chúa Trời, một trong những yêu cầu               
dành cho họ là phải trở nên như con trẻ (xem Ma-thi-ơ 18:1-4; 19:13-14; Mác               
10:13-16; Lu-ca 18:15-17). Có lẽ không có phẩm chất nào có thể minh họa rõ nét                
đặc tính của con trẻ hơn là sự tin tưởng . Vậy nhưng nghịch lý thay, phẩm chất                 
này lại phát triển một cách trọn vẹn trong những con người được xem là trưởng                
thành nhất trong Đức Chúa Trời – những người như Áp-ra-ham, Môi-se, Đa-vít             
và Phao-lô. Do đó, chúng ta có thể kết luận rằng, thước đo hữu hiệu cho sự                 
trưởng thành thuộc linh của chúng ta chính là mức độ mà chúng ta gây dựng và                 
vun đắp sự tin tưởng trong lòng mình. 

Trong khía cạnh này, bông trái đức tin theo nghĩa trọn vẹn hơn, chính là sự                
tin tưởng một cách thầm lặng, vững vàng, không dao động vào sự tốt lành, sự                
khôn ngoan và sự thành tín của Đức Chúa Trời. Dù đối diện với bất kỳ thử thách                  
hay tai họa nào, những ai đã gây dựng và vun đắp loại bông trái này trong đời                  
sống của mình đều sẽ an nhiên và yên tĩnh trong những thử thách tai họa đó. Họ                  
có một sự tin tưởng vững vàng chắc chắn rằng Đức Chúa Trời vẫn đang kiểm                



soát hoàn cảnh, Ngài thực hiện mục đích của Ngài – ban phước cho con cái của                 
mình trong và qua những hoàn cảnh đó. 

Biểu hiện ra bên ngoài của loại tin tưởng này chính là sự ổn định vững vàng.                 
Điều này đã được Đa-vít khắc họa một cách đẹp đẽ trong Thi-thiên 125:1:              
“Những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, Khác nào núi Si-ôn không rúng động,              
Hằng còn đến đời đời.” Mọi núi non trên đất đều có thể rúng động, thậm chí bị                  
dời đổi – ngoại trừ duy nhất chỉ một ngọn núi mà thôi. Núi Si-ôn sẽ không bao                  
giờ có thể bị dời đổi. Đức Chúa Trời đã chọn núi ấy làm nơi ngự của Ngài, và chỉ                    
một mình núi ấy sẽ tồn tại vĩnh viễn. 

Những ai học cách tin tưởng Ngài cũng sẽ như vậy. Mọi người xung quanh               
họ có thể rơi vào cơn khủng hoảng và bối rối, nhưng bản thân họ vẫn cứ an tĩnh                   
và yên ninh. “Chúa đã lập nền cho thành của Ngài trên núi thánh.” (Thi-thiên               
87:1). 

Chúng ta phải biết chắc rằng linh hồn mình được an toàn trong tay Chúa.               
Chìa khóa để đạt được sự tin chắc này chính là sự kết ước . Trước tiên, chúng ta                  
kết ước dâng trọn đời sống mình cho Chúa Giê-xu. Rồi kế đến, trong thì giờ thử                 
thách – có lẽ là ngay trước ngưỡng của cõi đời đời – chúng ta không cần phải                  
thực hiện thêm một kết ước nào nữa. Chúng ta chỉ cần yên nghỉ trong kết ước                 
mà mình đã lập với Ngài – kết ước ấy đã bao gồm sự sống và cái chết, thời gian                    
và cõi vĩnh hằng. 

Trong Thi-thiên 37:5, Đa-vít nói rằng, “Hãy phó thác đường lối mình cho Đức              
Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” Chính xác hơn                
thì câu Kinh thánh này nói rằng, “Ngài đang làm việc ấy.” Có hai điều đòi hỏi                 
chúng ta phải làm ở đây. Thứ nhất là hành động “phó thác.” Thứ hai là thái độ                  
“nhờ cậy.” Hành động phó thác dẫn đến thái độ nhờ cậy. Miễn chúng ta còn tiếp                 
tục nhờ cậy nơi Ngài, thì Đa-vít khẳng định rằng, Ngài “sẽ làm thành việc ấy.” 

Phó thác một điều gì đó cho Chúa cũng giống như việc chúng ta mang tiền                
đến ngân hàng và nộp tiền đó vào tài khoản của mình. Một khi có được biên                 
nhận của giao dịch viên về khoản tiền đã nộp, chúng ta không còn phải bận tâm                 
về sự an toàn của khoản tiền đó nữa. Điều đó giờ đây thuộc về trách nhiệm của                  
ngân hàng. Mỉa mai thay, người ta có thể dễ dàng tin tưởng ngân hàng trong                
việc bảo vệ tiền của mình, nhưng lại khó lòng tin tưởng Đức Chúa Trời trong                
những vấn đề cá nhân quan trọng. 

Ví dụ trên về việc gửi tiền vào ngân hàng đã minh họa điểm chính yếu trong                 
việc thành công phó thác điều gì cho Chúa. Khi chúng ta bước chân ra khỏi ngân                 
hàng, chúng ta cầm theo giấy biên nhận chính thức, trong đó nêu rõ thời gian,                



địa điểm, và khoản tiền chúng ta đã nộp. Không có điểm nào mà chúng ta không                 
chắc chắn cả. Tương tự như vậy, chúng ta cũng phải rõ ràng và cụ thể về những                  
điều mà chúng ta đã phó thác cho Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải biết chắc                 
không chút nghi ngờ những gì chúng ta đã phó thác cũng như thời gian và địa                 
điểm nơi chúng ta phó thác những điều đó cho Ngài. Chúng ta cũng cần “giấy                
biên nhận” chính thức của Chúa Thánh Linh, trong đó nêu rõ rằng Đức Chúa               
Trời đã nhận những điều phó thác của chúng ta. 

Sự tin cậy cần phải được gây dựng và vun đắp 

Sự tin cậy cũng giống như mọi hình thức biểu hiện khác của bông trái Thánh                
Linh: nó cần được gây dựng, vun đắp và trải qua những giai đoạn tăng trưởng                
khác nhau trước khi đạt đến sự trưởng thành trọn vẹn. Đa-vít trong Thi Thiên 62                
đã minh họa rõ nét sự tăng trưởng này: “Một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi                   
tôi, Và là nơi ẩn náu cao của tôi; tôi sẽ chẳng bị rúng động nhiều” (câu 2). Nhưng                   
sau khi tuyên bố sự tin cậy của mình nơi Chúa bằng những lời lẽ giống y như                  
vậy, Đa-vít nói rằng, “tôi sẽ chẳng bị rúng động” (câu 6). Giữa câu 2 và câu 6,                  
Đa-vít thay đổi từ chẳng bị “rúng động nhiều” thành chẳng bị “rúng động”. 

Chúng ta cần phải thành thật về chính mình giống như Đa-vít. Trước khi sự               
tin cậy của chúng ta đạt đến mức độ trưởng thành trọn vẹn, điều tốt nhất chúng                 
ta có thể nói là “tôi sẽ chẳng bị rúng động nhiều!” Ở giai đoạn này, nan đề và sự                    
chống đối sẽ khiến cho chúng ta bị lung lay, nhưng không đánh bại chúng ta                
được. Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ tiếp tục gây dựng và vun đắp sự tin cậy của                  
mình, sẽ đến một lúc chúng ta có thể nói rằng, “tôi sẽ chẳng bị rúng động”! Sẽ                  
không còn điều gì có thể khiến chúng ta rúng động được nữa – nói chi đến việc                  
đánh bại chúng ta. 

Loại tin cậy này thuộc về lãnh vực tâm linh hơn là cảm xúc. Chúng ta có thể                  
xem lại một lần nữa lời chứng cá nhân của Đa-vít như một ví dụ minh họa.                 
Đa-vít thưa với Chúa rằng, “Trong ngày sợ hãi, Tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa”                 
(Thi-thiên 56:3). Ở đây Đa-vít nhận ra rằng có hai lực tác động đối nghịch nhau                
đang đồng thời diễn ra bên trong ông: sự tin cậy và sự sợ hãi. Sự sợ hãi thuộc                   
về cảm xúc, diễn ra ở bề mặt bên ngoài; sự tin cậy thuộc về tâm linh, diễn ra ở                    
bề sâu bên trong. 

Sự tin cậy, khi đã đạt đến mức độ trưởng thành trọn vẹn, thì giống như một                 
con sông sâu với dòng chảy mạnh mẽ không ngừng tuôn ra biển. Có lúc, những                



cơn gió sợ hãi hoặc nghi ngờ có thể thổi ngược chiều với dòng chảy, tạo nên                 
những bọt sóng trên bề mặt. Dù vậy, gió và sóng không thể thay đổi hoặc ngăn                 
trở lộ trình đi ra biển của dòng chảy cuồn cuộn không ngừng bên dưới, là lộ trình                  
đã được quyết định bởi lòng sông. 

Sự tin cậy khi đã đạt đến mức độ trưởng thành trọn vẹn, được Phao-lô minh                
họa một cách tuyệt đẹp trong 2 Ti-mô-thê 1:12: “Ấy lại là cớ mà ta chịu khổ.                 
Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có                  
quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó.” Xét theo mọi tiêu chuẩn                 
đánh giá của thế gian, Phao-lô đã thất bại ở giai đoạn này. Trong số những bạn                 
bè và người ủng hộ có ảnh hưởng nhất, vài người đã quay lưng lại với ông.                 
Trong số những người đồng công gần gũi mật thiết, chỉ còn Lu-ca ở lại. Đê-ma                
thực ra đã lìa bỏ ông và quay trở lại với thế gian. Phao-lô giờ đây yếu ớt, già cả,                    
là một tù nhân bị gông cùm xiềng xích trong một nhà tù tại thành La Mã, chờ đợi                   
sự xét xử và thi hành án đầy bất công của những kẻ chuyên quyền độc ác và sa                   
đọa. Vậy mà lời của ông lại vang lên với sự tin cậy, bình thản, không dao động.                  
Cái nhìn của ông vượt qua cả thời gian, thẳng tiến về một ngày trong xanh                
quang đãng – “ngày đó”, khi Quan Án công bình sẽ thưởng cho ông “mão triều                
thiên của sự công bình” (2 Ti-mô-thê 4:8). 

Với Phao-lô, cũng như với Đa-vít, sự tin cậy là kết quả của hành động phó                
thác. Điều này được bày tỏ trong lời ông nói: “Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta                  
đã phó thác.” “Sự tin cậy” là kết quả của “sự phó thác.” Nhiều năm trước,                
Phao-lô đã phó dâng đời mình cho Đấng Christ. Những thử thách và sự chịu khổ                
sau đó dần khiến nảy sinh trong lòng ông một sự tin cậy sâu sắc hơn bao giờ                  
hết. Sự tin cậy đó giờ đây khai hoa kết quả trong chốn tù ngục thành La Mã, ánh                   
sáng của nó càng trở nên chói lói rực rỡ, tương phản với cảnh thảm đạm của                 
chốn ngục tù. 

Đức tin là sự đáng tin 

Bây giờ chúng ta chuyển sang khía cạnh thứ hai của bông trái đức tin: sự                
đáng tin. Về mặt ngôn ngữ, đây thực ra cũng chính là nghĩa gốc của từ pistis.                 
Trong từ điển Thánh Kinh Tân Ước Hy Lạp của Arndt và Gingrich, định nghĩa               
đầu tiên của từ pistis là: “sự thành tín, sự đáng tin cậy.” Nếu chúng ta quay lại                  
Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta sẽ thấy cách dịch tương tự được áp dụng cho từ                 
ngữ Do Thái chỉ về đức tin, emunah. Nghĩa đầu tiên của từ ngữ này là “sự thành                  



tín”; nghĩa thứ hai là “đức tin.” Động từ phát sinh từ emunah là Amen – “Thật là                  
như vậy” hoặc “Xin được như vậy.” 

Cả hai ý nghĩa này đều hội tụ trong thân vị và bản thể của chính Đức Chúa                  
Trời. Nếu chúng ta định nghĩa đức tin là sự tin cậy, nền tảng căn bản duy nhất                  
của sự tin cậy đó chính là: Đức Chúa Trời là Đấng đáng tin. Nếu chúng ta định                  
nghĩa đức tin là sự đáng tin, thì chỉ qua sự tin cậy của chúng ta mà Chúa Thánh                   
Linh có thể ban vào lòng chúng ta sự đáng tin của Đức Chúa Trời. Chính Đức                 
Chúa Trời là Đấng Khởi Đầu và Đấng Hoàn Tất đức tin. Sự đáng tin của Ngài là                  
nền tảng duy nhất cho sự tin cậy của chúng ta: sự tin cậy của chúng ta nơi Ngài                   
lại tạo ra trong chúng ta sự đáng tin của Ngài. 

Có lẽ không một thuộc tính nào của Đức Chúa Trời được nhấn mạnh liên tục                
xuyên suốt Kinh Thánh hơn là sự đáng tin của Ngài. Trong Kinh Thánh Cựu               
Ước, có một từ ngữ Do Thái đặc biệt được dùng để nói đến thuộc tính này:                 
chesed, được dịch là “sự hiền lành,” “sự nhân từ,” “tình yêu thương,” hay “lòng               
thương xót.” Tuy nhiên, không có một cách dịch nào có thể diễn tả đầy đủ trọn                 
vẹn ý nghĩa của từ ngữ này. 

Có hai đặc tính trong chesed của Đức Chúa Trời. Đặc tính thứ nhất diễn tả                
ân điển được ban một cách vô điều kiện cho người không xứng đáng. Nó vượt                
xa hơn bất cứ điều gì con người có thể xứng đáng nhận lãnh hoặc được phép                 
đòi hỏi để nhận lãnh. Đặc tính thứ hai dựa trên giao ước mà Đức Chúa Trời tự                  
nguyện thiết lập. Chúng ta có thể kết hợp cả hai đặc tính này khi nói rằng chesed                  
là sự đáng tin của Đức Chúa Trời trong việc làm thành những kết ước của Ngài,                 
những kết ước đó vượt xa mọi điều chúng ta xứng đáng nhận lãnh hoặc được                
phép đòi hỏi để nhận lãnh. 

Vì lẽ đó, chúng ta tìm thấy sự liên hệ gần gũi giữa ba định nghĩa quan trọng                  
trong tiếng Do Thái: emunah, đức tin hay sự thành tín; chesed, sự đáng tin của                
Đức Chúa Trời; berith, giao ước. Đây là những chủ đề được lặp đi lặp lại liên tục                  
trong Thi-thiên dưới đây: 

Song sự thành tín [emunah] và sự nhân từ [chesed] ta sẽ ở cùng người;               
Ta sẽ dành giữ cho người sự nhân từ [chesed] ta đến đời đời, Lập               
cùng người giao ước [berith] ta cho vững bền [amen]. . . . Nhưng ta               
sẽ chẳng cất lấy sự nhân từ [chesed] ta khỏi người, Và sự thành tín               
[emunah] ta cũng sẽ chẳng hết. Ta sẽ không hề bội giao ước             
[berith] ta, Cũng chẳng đổi lời đã ra khỏi môi miệng ta.  

Thi-thiên 89:24, 28, 33-34 



Câu cuối nêu lên mối liên hệ đặc biệt giữa sự đáng tin của Đức Chúa Trời và                  
lời của Ngài. Có hai điều mà Đức Chúa Trời không bao giờ làm: phá vỡ giao ước                  
của Ngài hoặc thay đổi lời đã nói. Đức Chúa Trời là Đấng đáng tin, và bởi sự                  
ban cho của Đức Thánh Linh, đặc tính này cũng được sản sinh bên trong chúng                
ta, khiến chúng ta trở nên những con người liêm khiết và thành thực. 

Chúng ta đã thấy rằng, chesed của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong những               
kết ước của Ngài, dựa trên ân điển của Ngài, và nó vượt xa những gì mà chúng                  
ta - là kẻ nhận lãnh - có thể xứng đáng hoặc được phép đòi hỏi. Điều này cũng                   
được phản ánh trong những mối quan hệ giao ước giữa chúng ta với những anh                
em trong Chúa. Chúng ta không giới hạn bản thân mình trong những đòi hỏi căn                
bản của công lý hoặc hình thức pháp luật của hợp đồng. Chúng ta sẵn sàng                
thực hiện kết ước mà Đức Chúa Trời đã thực hiện khi Ngài lập giao ước với                 
chúng ta – đó là phó mạng sống mình cho nhau. “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng                  
yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự                  
sống vì anh em mình vậy” (1 Giăng 3:16). Chính bởi sự hy sinh tính mạng mà                 
chúng ta bước vào mối quan hệ giao ước trọn vẹn với Đức Chúa Trời và với                 
nhau. 

Kinh Thánh vẽ nên một bức tranh đáng sợ về sự sụp đổ của các chuẩn mực                 
luân lý và đạo đức. Sự sụp đổ này sẽ đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ hiện tại                    
(xem 2 Ti-mô-thê 3:1-4). Do đó, khi thế gian càng chìm ngập trong bóng tối, dân                
sự của Đức Chúa Trời – ngược lại – cần phải hơn bao giờ hết kiên quyết bước                  
đi trong ánh sáng của sự thông công lẫn nhau. Chúng ta phải cho thấy rằng                
mình sẵn lòng và đủ tiêu chuẩn để bước vào và duy trì mối liên hệ giao ước, mà                   
sự thông công với anh em mình phụ thuộc vào mối liên hệ giao ước đó. Vì lẽ đó,                   
chúng ta cần phải trau dồi để trở nên những con người đáng tin trọn vẹn. 

Tóm lược 

Bông trái Thánh Linh khác với ân tứ Thánh Linh ở hai điểm. Thứ nhất, ân tứ                 
Thánh Linh có thể được ban cho và nhận lãnh bằng một hành động nhanh gọn;                
bông trái cần phải được chăm sóc và phát triển qua một quá trình diễn ra liên                 
tục, đòi hỏi thời gian, sự khéo léo và công khó. Thứ hai, ân tứ không liên quan                  
trực tiếp đến người thực thi ân tứ, trong khi bông trái lại là sự bày tỏ tính cách                   
của người mang bông trái. Trường hợp lý tưởng là cả bông trái và ân tứ cân                 



bằng trong mối liên hệ với nhau, để làm vinh hiển Đức Chúa Trời và phục vụ tha                  
nhân. 

Là một bông trái Thánh Linh, đức tin có thể được hiểu theo hai cách: đức tin                 
là sự tin cậy và đức tin là sự đáng tin. Biểu hiện ra bên ngoài của sự tin cậy                    
chính là sự vững vàng. Càng trưởng thành trong sự tin cậy thì sự vững vàng                
càng gia tăng. Sự tin cậy đòi hỏi phải có hành động trước tiên là phó thác. “Sự                  
phó thác” sẽ dẫn đến “sự tin cậy”. Nền tảng sự tin cậy của chúng ta dựa trên sự                   
đáng tin của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài là Đấng đáng tin bằng                 
cách làm thành những kết ước của Ngài, những kết ước đó vượt xa hơn bất cứ                 
điều gì chúng ta xứng đáng nhận lãnh hoặc được phép đòi hỏi để nhận lãnh. Kết                 
quả là, điều này khiến chúng ta trở thành những người sẵn lòng và có khả năng                 
bước vào và duy trì những kết ước với Đức Chúa Trời và với nhau. 
 

Phỏng theo bài “Bông trái đức tin” đăng trên tạp chí  Rượu Mới 
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