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““BBààii  GGiiảảnngg  TTrrêênn  NNúúii””  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  vvềề  ““CCáácc  PPhhưướớcc  LLàànnhh””  vvĩĩnnhh  vviiễễnn  llàà  mmộộtt  nnúúii  kkiimm  ccưươơnngg  hhùùnngg  vvĩĩ,,  llấấpp  lláánnhh  ccáácc  

nngguuyyêênn  llýý  TThhiiêênn  ĐĐàànngg..  MMỗỗii  kkhhii  ttiiếếpp  ccậậnn  pphhâânn  đđooạạnn  KKiinnhh  TThháánnhh  nnààyy  ((MMaa..  55::11--1122)),,  vvớớii  ssựự  hhiiểểuu  bbiiếếtt  tthhôô  tthhiiểểnn  vvàà  kkiinnhh  nngghhiiệệmm  íítt  ooii  

ccủủaa  bbảảnn  tthhâânn,,  ttôôii  lluuôônn  tthhấấyy  mmììnnhh  cchhỉỉ  nnhhưư  mmộộtt  đđứứaa  bbéé,,  cchhooáánngg  nnggợợpp  ttrrưướớcc  vvôô  vvàànn  ttiiaa  ssáánngg  pphhảảnn  cchhiiếếuu  vviinnhh  qquuaanngg  TThhiiêênn  TThhưượợnngg..  

TTôôii  mmuuốốnn  llĩĩnnhh  hhộộii  ssaaoo  cchhoo  đđưượợcc  ttrrọọnn  vvẹẹnn  nnhhưưnngg  cchhẳẳnngg  bbiiếếtt  pphhảảii  bbắắtt  đđầầuu  ttừừ  đđââuu..  TTôôii  mmuuốốnn  ddiiễễnn  đđạạtt  cchhoo  ssaaoo  cchhoo  tthhậậtt  kkhhúúcc  cchhiiếếtt  

đđểể  llààmm  íícchh  nnhhiiềềuu  nnhhấấtt  cchhoo  đđàànn  cchhiiêênn  nnhhỏỏ  bbéé  mmàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  ủủyy  tthháácc  cchhoo  ttôôii  cchhăămm  nnuuôôii  nnhhưưnngg,,  đđáánngg  tthhưươơnngg  tthhaayy,,  ccũũnngg  

cchhỉỉ  llàà  nnhhữữnngg  llờờii  tthhôô  tthhiiểểnn,,  ttầầmm  tthhưườờnngg……  ƯƯớớcc  aaoo  rrằằnngg  cchhíínnhh  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  ssẽẽ  ddạạyy  ddỗỗ  cchhoo  nnggưườờii  đđọọcc  ccóó  đđưượợcc  nnhhữữnngg  ssựự  nnộộii  

kkiiếếnn  đđẹẹpp  ýý  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;  ccòònn  nnhhữữnngg  ggìì  đđưượợcc  vviiếếtt  rraa  đđââyy  cchhỉỉ  llàà  cchhỗỗ  ddựựaa  cchhoo  ssựự  ttrrii  ggiiáácc,,  ggiiúúpp  cchhoo  ssựự  ssuuyy  ggẫẫmm  đđưượợcc  tthhuuậậnn  llợợii  

hhơơnn……  ““TToollllee  lleeggee,,  ttoollllee  lleeggee””  ((““CCứứ  đđọọcc  đđii!!  CCứứ  đđọọcc  đđii!!””))  [[SStt..  AAuugguussttiinnee,,  335544--443300]]  

((MMụụcc  SSưư  ĐĐooàànn  NNhhậậtt  TTâânn,,  TThháánngg  MMưườờii  22000066))  

 

Có chuyện kể rằng một ngày nọ John Westley đến thăm tướng Ogelthorpe khi vị này còn cai trị Georgia 

như một thuộc địa. Tướng Ogelthorpe kể cho John Westley nghe về chuyện một người nọ đã làm cho 

ông tức giận. Tướng Ogelthorpe nói một cách cương quyết: “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người 

này cả!”. Nghe nói thế, John Westley ôn tồn nói: “Thưa ngài, vậy tôi hy vọng rằng ngài sẽ không bao 

giờ phạm tội cả!”. 

Hiển nhiên là John Westley muốn ngầm nhắc nhở cho vị tướng nghiêm khắc kia về lời dạy của Đức 

Chúa Jêsus: 

““PPhhưướớcc  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  hhaayy  tthhưươơnngg  xxóótt  vvìì  ssẽẽ  đđưượợcc  tthhưươơnngg  xxóótt!!””  (Ma. 5:7). 

Với sự dạy dỗ này của Đấng tể trị cả vũ trụ, chúng ta có thể nói rằng việc sống mà không có lòng thương 

xót chính là giấy bảo đảm cho một quá trình chết không được xót thương! Tại sao? Ấy là vì Đấng Tối 

Cao dạy rằng muốn nhận được sự thương xót thì người ta phải sống tha thứ, nhân từ. Vậy, thế nào là sự 

thương xót? Cơ Đốc Nhân làm thế nào để có thể sống giàu lòng thương xót? Và, người ta sẽ nhận được 

những gì từ nếp sống thương xót của mình?  

II..  SSỰỰ  TTHHƯƯƠƠNNGG  XXÓÓTT  LLÀÀ  GGÌÌ??  

Từ liệu “thương xót” được dùng khoảng 250 lần trong Kinh Thánh Cựu Ước. Từ liệu này cũng 

còn có thể  được hiểu là “lòng nhân từ” (96 lần), “lòng tốt” (38 lần). Từ liệu này xuất hiện 6 lần 

trong Kinh Thánh Tân Ước (Ma. 5:7; Lu. 6:36; 18:13; Hê. 2:17; 8:12) trong đó có 1 lần được dịch 

trong Kinh Thánh Tân Ước là “tha thứ” (Hê. 8:12). “Thương xót” theo Kinh Thánh không phải 

chỉ thuần túy là cảm xúc; sự thương xót hợp Kinh Thánh không bao giờ chỉ thuần túy là một phó 

sản của chủ nghĩa cảm xúc cả! 

“Hay thương xót”, tức là “giàu lòng thương xót”, vượt xa hơn việc “chảy nước mắt” do xúc động 

vì thương cảm. Tất nhiên là những người giàu lòng thương xót lắm khi đã khóc thể theo sự xúc 

cảm dấy lên trong lòng họ. Chính Đức Chúa Jêsus cũng đã không cần phải kiềm chế nước mắt 

của Ngài trước nỗi đau quằn quại của Mathê và Mari đối với cái chết của anh họ là Laxarơ; Kinh 

Thánh cho biết rằng “Đức Chúa Jêsus khóc” (Gi. 11:35). Một lần khác, khi Đức Chúa Jêsus nhìn 

thành Giêrusalem, nghĩ về tai họa tương lai của thành, Ngài cũng đã khóc cho thành. Thật đáng để 

chúng ta ghi nhận rằng dầu là Đấng Chủ Tể  cả vũ trụ, Đức Chúa Jêsus cũng đã khóc. Thế nhưng, 

Đức Chúa Jêsus đã làm nhiều hơn là khóc: Ngài không những chỉ khóc cho chúng ta, Ngài còn 

phó mình Ngài để chuộc chúng ta ra khỏi sự khóc lóc đời đời nữa. 
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Vấn đề chính là không phải chỉ có khóc, có lắm người đã khóc rất nhanh và rất nhiều nhưng đó là 

cái khóc vô nghĩa và không hề đem lại một kết quả có ích nào cả. “Sự thương xót” hợp Kinh 

Thánh không phải chỉ là chủ nghĩa nhân đạo mà chúng ta thường thấy: 

““DDầầuu  ttôôii  pphhâânn  pphháátt  ggiiaa  ttààii  đđểể  nnuuôôii  kkẻẻ  nngghhèèoo  kkhhóó,,  llạạii  bbỏỏ  tthhâânn  mmììnnhh  đđểể  cchhịịuu  đđốốtt,,  ssoonngg  kkhhôônngg  ccóó  ttììnnhh  

yyêêuu  tthhưươơnngg,,  tthhìì  đđiiềềuu  đđóó  cchhẳẳnngg  íícchh  cchhii  cchhoo  ttôôii”” (1Cô.13:3). 

“Sự thương xót” chân chính vượt xa hơn việc phân phát y phục, lương thực, thuốc men,… cho 

các nạn nhân. Người ta có thể cho mà không hề yêu gì cả. Hành vi thương xót sẽ vô nghĩa nếu 

thái độ của sự thương xót không chân thực và chính đáng (chân chính). “Sự thương xót” mà Đức 

Chúa Jêsus phán dạy ở đây không phải chỉ thuần túy là hành vi thương xót máy móc. 

Về căn bản, “giàu lòng thương xót” không phải là sự xúc cảm đối với tình huống mà là thái độ 

sống. Sự xúc cảm trước những tình huống nhất định và sự nhận thức về một thái độ sống phải có 

thường xuyên là hai điều khác nhau. “Giàu lòng thương xót” là một nếp sống. Đó là một điều 

không thể “bật lên” hay “tắt đi” theo xúc cảm chủ quan của một người được. “Đức thương xót” 

chân chính không thể là một cái gì đó có thể biến động “theo mùa” được. “Sự thương xót” hợp 

Kinh Thánh mà Đức Chúa Jêsus đã từng biểu lộ trong cuộc sống phận người của Ngài chính là 

một dạng thức cảm nhận chân chính của tâm trí, làm nền tảng cho một thái độ sống, thể hiện ra 

qua một lối sống cao thượng một cách thường xuyên. Cơ Đốc Nhân “thương xót” là nhìn nhận 

tha nhân theo cùng một cách mà Đức Chúa Jêsus nhìn nhận họ, và thấu cảm tha nhân theo cùng 

một cách mà Đức Chúa Jêsus thấu cảm họ. “Giàu lòng thương xót” là thái độ thương xót phổ quát 

dành cho tất cả mọi người. Sự thương xót của Đức Chúa Trời phổ quát trên nhân loại như thế nào 

thì đức thương xót trong Cơ Đốc Nhân cũng phải phổ quát cho đồng loại mình như thế ấy. Trên 

một phương diện, thái độ thương xót thể hiện ra qua đức bác ái Cơ Đốc của cộng đoàn Cơ Đốc 

với biểu hiện cuối cùng là các hoạt động từ thiện cho xã hội. 

Thái độ “thương xót” biểu hiện ra qua hành động. Nếu một người thực sự có lòng thương xót, 

lòng thương xót của người ấy phải được thể hiện bằng hành vi. “Sự thương xót” hợp Kinh Thánh 

không thể là một cái gì đó bí mật hay tiềm ẩn (bí ẩn) mà phải được chuyển hóa thành hành động. 

Không thể nói rằng mùa Xuân đã về mà chưa hề có lấy bất cứ một sự chuyển dịch nào theo 

hướng tươi đẹp hơn của mùa Đông. “Sự thương xót”, nếu có, nhất định phải được bộc lộ ra qua 

nhiều cách khác nhau. Nếu chúng ta thực sự có lòng thương xót, chúng ta sẽ tỏ ra nhân từ, độ 

lượng trong việc xét đoán người khác. Chúng ta sẽ tỏ ra quan tâm đến phúc lợi của người khác. 

Khi thực sự có lòng thương xót, nếu có ai đó làm hại chúng ta, chúng ta sẽ không còn hoàn toàn bị 

sự căm hận cuốn hút mà sẽ biết tìm hiểu vì sao người ta lại phạm tội như thế, và sẽ quyết định tha 

thứ cho họ chứ không phải là trừng phạt họ. Khi thực sự có lòng thương xót, chúng ta không còn 

cố tìm lý lẽ để buộc tội mà là để giải tội cho tha nhân. Thương xót nghĩa là chăm sóc cho tha nhân 

để họ sống tốt đẹp hơn. Đức thương xót khiến Cơ Đốc Nhân dám hy sinh để dấn thân cất đi gánh 

nặng cho người khác, mà nặng nhất là gánh nặng về án phạt của tội lỗi trên đời sống họ. Thương 

xót nghĩa là tha thứ: Không có biểu hiện nào của sự thương xót cao hơn là sự tha thứ (vì thế mà 

Hê. 8:12 được dịch là “tha thứ”). Khi một người hoàn toàn có quyền trả thù nhưng lại quyết định 

tha thứ, người ấy đã đạt đến đỉnh cao của sự thương xót, và phần thưởng là sự bình an và niềm vui 

chan chứa luôn luôn cặp theo quyết định thánh thiện ấy. Như vậy, “sự thương xót” chính là một 

biến thể của Ân Điển: Dành cho tha nhân điều đáng lẽ ra họ không thể có được. Cơ Đốc Nhân 

nhận Ân Điển của Đức Chúa Trời và sống thể hiện Ân Điển Ngài trên đời sống mình bằng đức 
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thương xót. 

IIII..    LLÀÀMM  TTHHẾẾ  NNÀÀOO  ĐĐỂỂ  CCÓÓ  TTHHỂỂ  SSỐỐNNGG  GGIIÀÀUU  LLÒÒNNGG  TTHHƯƯƠƠNNGG  XXÓÓTT??  

“Phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót!”, đây là một sự dạy dỗ và cũng là lời 

hứa tốt đẹp, quí hóa; thế nhưng phải làm những gì để có thể sống giàu lòng thương xót được? 

Muốn sống được như thế quả thật là rất khó, và đó là con đường hẹp mà Đức Chúa Trời kêu gọi 

chúng ta đi. Xét đoán, phê phán, kết án luôn luôn dễ làm hơn là thương xót, tha thứ. Chúng ta cần 

phải như thế nào để có thể vượt lên trên bản chất của con người cũ vốn có của chúng ta, sống theo 

đức thương xót mà Đức Chúa Trời kêu gọi? 

Trước hết, đừng quên rằng chính mỗi người chúng ta đều cần có được sự tha thứ. Trước mặt Đức 

Chúa Trời, mỗi người chúng ta “thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm” (Gia. 3:2), chúng ta cần sự 

đối đãi giàu lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, chúng ta cần được Ngài tha thứ. 

Vậy chúng ta cũng cần phải đối dãi một cách giàu lòng thương xót với mọi người, phải tha thứ 

cho người khác một cách tương tự: 

““XXiinn  tthhaa  ttộộii  llỗỗii  cchhoo  cchhúúnngg  ttôôii,,  nnhhưư  cchhúúnngg  ttôôii  ccũũnngg  tthhaa  kkẻẻ  pphhạạmm  ttộộii  nngghhịịcchh  ccùùnngg  cchhúúnngg  ttôôii”” (Ma. 

6:12). 

““VVảả,,  nnếếuu  nnggưươơii  tthhaa  llỗỗii  cchhoo  nnggưườờii  ttaa,,  tthhìì  CChhaa  ccáácc  nnggưươơii  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii  ccũũnngg  ssẽẽ  tthhaa  tthhứứ  ccáácc  nnggưươơii”” 

(Ma. 6:14). 

Chúng ta rất dễ rơi vào chỗ thiếu tha thứ, thường tỏ ra rất nặng tay đối với người khác, và hay 

quên rằng sự yếu đuối và nguy cơ bị cám dỗ không phải chỉ riêng có ở người khác mà thôi: 

““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  vvíí  bbằằnngg  ccóó  nnggưườờii  nnààoo  ttììnnhh  ccờờ  pphhạạmm  llỗỗii  ggìì,,  aannhh  eemm  llàà  kkẻẻ  ccóó  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh,,  hhããyy  llấấyy  

llòònngg  mmềềmm  mmạạii  mmàà  ssửửaa  hhọọ  llạạii;;  cchhíínnhh  mmììnnhh  aannhh  eemm  llạạii  pphhảảii  ggiiữữ,,  ee  ccũũnngg  bbịị  ddỗỗ  ddàànnhh  cchhăănngg”” (Gal. 

6:1).  

Để có thể sống giàu lòng thương xót, chúng ta phải biết để cho Đức Chúa Jêsus bày tỏ sự thương 

xót của Ngài qua chúng ta. Cơ Đốc Nhân là chỗ để cho Chúa bày tỏ sự vinh hiển của Ngài ra cho 

Dân Ngoại được biết, để rồi họ sẽ đặt niềm tin nơi Ngài: 

““VVìì  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  mmuuốốnn  kkhhiiếếnn  hhọọ  bbiiếếtt  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  ccủủaa  ssựự  mmầầuu  nnhhiiệệmm  đđóó  ởở  ggiiữữaa  DDâânn  NNggooạạii  llàà  

tthhểể  nnààoo,,  nngghhĩĩaa  llàà  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ởở  ttrroonngg  aannhh  eemm,,  llàà  ssựự  ttrrôônngg  ccậậyy  vvềề  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn”” (Côl. 1:27). 

Bằng sức riêng, chúng ta không thể nào thực sự thương xót tha nhân theo như Đức Chúa Trời 

muốn được. Chỉ khi nào chúng ta trình dâng hết nỗi cay đắng, buồn phiền của chúng ta cho Đức 

Chúa Jêsus, bằng lòng để cho Ngài sống và hành động qua con người của chúng ta thì đức thương 

xót mới có thể trở nên một thái độ thường trực trong nếp sống của chúng ta được: 

““
1122

VVậậyy  aannhh  eemm  llàà  kkẻẻ  cchhọọnn  llựựaa  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  llàà  nnggưườờii  tthháánnhh  vvàà  rrấấtt  yyêêuu  ddấấuu  ccủủaa  NNggààii,,  hhããyy  

ccóó  llòònngg  tthhưươơnngg  xxóótt..  HHããyy  mmặặcc  llấấyy  ssựự  nnhhâânn  ttừừ,,  kkhhiiêêmm  nnhhưượợnngg,,  mmềềmm  mmạạii,,  nnhhịịnn  nnhhụụcc,,  
1133

nnếếuu  mmộộtt  

nnggưườờii  ttrroonngg  aannhh  eemm  ccóó  ssựự  ggìì  pphhàànn  nnàànn  vvớớii  kkẻẻ  kkhháácc,,  tthhìì  hhããyy  nnhhưườờnngg  nnhhịịnn  nnhhaauu  vvàà  tthhaa  tthhứứ  nnhhaauu::  

NNhhưư  CChhúúaa  đđãã  tthhaa  tthhứứ  aannhh  eemm  tthhểể  nnààoo,,  tthhìì  aannhh  eemm  ccũũnngg  pphhảảii  tthhaa  tthhứứ  tthhểể  ấấyy”” (Côl. 3:12-13). 

 

IIIIII..  PPHHẦẦNN  TTHHƯƯỞỞNNGG  CCHHOO  ĐĐỨỨCC  TTHHƯƯƠƠNNGG  XXÓÓTT  

Trong sự dạy dỗ này của Đức Chúa Jêsus có kèm theo một lời hứa về sự “được thương xót”: 
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 ““PPhhưướớcc  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  hhaayy  tthhưươơnngg  xxóótt  vvìì  ssẽẽ  đđưượợcc  tthhưươơnngg  xxóótt!!”” (Ma. 5:7). 

Một khi Đức Chúa Jêsus đã phán hứa như thế thì chắc chắn là người sống giàu lòng thương xót sẽ 

được hưởng phước từ nơi Ngài, vì Ngài là thành tín. 

Trước hết, người có đức thương xót được hưởng sự bình an. Người có đức thương xót là người 

chịu để Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động trong tấm lòng của họ, qua đời sống của họ. 

Người sống giàu lòng thương xót không còn bị dày vò bởi sự tranh chiến nội tâm do khuynh 

hướng tự cao, ương ngạnh và lòng nặng nề, căm tức, bực bội,… Được Đức Thánh Linh thanh tẩy 

các xúc cảm tiêu cực, người có đức thương xót sẽ kinh nghiệm được niềm vui, đời sống tinh thần 

của họ sẽ được thăng hoa, hướng thượng: 

““
1133

VVìì  ấấyy  cchhíínnhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccảảmm  đđộộnngg  llòònngg  aannhh  eemm  vvừừaa  mmuuốốnn  vvừừaa  llààmm  tthheeoo  ýý  ttốốtt  NNggààii..  
1144

PPhhààmm  

llààmm  vviiệệcc  ggìì  cchhớớ  nnêênn  llằằmm  bbằằmm  vvàà  llưưỡỡnngg  llựự,,  
1155

hhầầuu  cchhoo  aannhh  eemm  ởở  ggiiữữaa  ddòònngg  ddõõii  hhuunngg  áácc  nnggaanngg  

nngghhịịcchh,,  đđưượợcc  nnêênn  ccoonn  ccááii  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  kkhhôônngg  vvíítt,,  kkhhôônngg  ttìì,,  kkhhôônngg  cchhỗỗ  ttrráácchh  đđưượợcc,,  llạạii  ggiiữữaa  

ddòònngg  ddõõii  đđóó,,  ggiiữữ  llấấyy  đđạạoo  ssựự  ssốốnngg,,  cchhiiếếuu  ssáánngg  nnhhưư  đđuuốốcc  ttrroonngg  tthhếế  ggiiaann”” (Phil. 2:13-15). 

Người có đức thương xót sẽ nhận được sự thương xót của tha nhân. Trên một phương diện, cuộc 

đời này như một tấm gương phẳng có tác dụng phản chiếu những gì người ta đặt trước nó. Qui 

luật “gieo và gặt” vẫn nghiệm đúng đối với đức thương xót. Ngoài ra, nếu tình yêu sản sinh ra tình 

yêu thì sự thương xót cũng sẽ đem về sự thương xót: 

““
3366

HHããyy  tthhưươơnngg  xxóótt  nnhhưư  CChhaa  ccáácc  nnggưươơii  hhaayy  tthhưươơnngg  xxóótt..  
3377
ĐĐừừnngg  đđooáánn  xxéétt  aaii,,  tthhìì  ccáácc  nnggưươơii  kkhhỏỏii  bbịị  

đđooáánn  xxéétt;;  đđừừnngg  llêênn  áánn  aaii,,  tthhìì  ccáácc  nnggưươơii  kkhhỏỏii  bbịị  llêênn  áánn;;  hhããyy  tthhaa  tthhứứ,,  nnggưườờii  ssẽẽ  tthhaa  tthhứứ  mmììnnhh..  
3388

HHããyy  

cchhoo,,  nnggưườờii  ssẽẽ  cchhoo  mmììnnhh;;  hhọọ  ssẽẽ  llấấyy  đđấấuu  llớớnn,,  nnhhậậnn,,  llắắcc  cchhoo  đđầầyy  ttrràànn,,  mmàà  nnộộpp  ttrroonngg  llòònngg  ccáácc  nnggưươơii;;  

vvìì  ccáácc  nnggưươơii  llưườờnngg  mmựựcc  nnààoo,,  tthhìì  hhọọ  ccũũnngg  llưườờnngg  llạạii  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii  mmựựcc  ấấyy”” (Lu. 6:36-38). 

Tuy nhiên, quan trọng hơn hết là người có đức thương xót sẽ được chính Đức Chúa Trời thương 

xót: 

““
1144

VVảả,,  nnếếuu  nnggưươơii  tthhaa  llỗỗii  cchhoo  nnggưườờii  ttaa,,  tthhìì  CChhaa  ccáácc  nnggưươơii  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii  ccũũnngg  ssẽẽ  tthhaa  tthhứứ  ccáácc  nnggưươơii..  
1155

SSoonngg  nnếếuu  kkhhôônngg  tthhaa  llỗỗii  cchhoo  nnggưườờii  ttaa,,  tthhìì  CChhaa  ccáácc  nnggưươơii  ccũũnngg  ssẽẽ  kkhhôônngg  tthhaa  llỗỗii  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii”” 

(Ma. 6:14-15). 

 

Bằng sức riêng của bản chất người thiên nhiên, người ta chỉ có thể yêu thương, tha thứ, nhân từ đối với 

những ai yêu thương, tha thứ, nhân từ đối với họ mà thôi. Cơ Đốc Nhân là người mới trong Đức Chúa 

Jêsus (2Cô. 5:17), họ phải được đổi mới nhờ quyền năng Đức Thánh Linh. Mệnh lệnh đối với Cơ Đốc 

Nhân là phải giàu lòng thương xót, và lời hứa dành cho họ là họ sẽ được thương xót. Dầu vậy, đức 

thương xót của Cơ Đốc Nhân không phải chỉ để được thưởng mà chính yếu là để trở nên giống với 

Đấng kêu gọi họ: 

““
4466

NNếếuu  ccáácc  nnggưươơii  yyêêuu  nnhhữữnngg  kkẻẻ  yyêêuu  mmììnnhh,,  tthhìì  ccóó  đđưượợcc  tthhưưởởnngg  ggìì  đđââuu??  NNhhữữnngg  kkẻẻ  tthhââuu  tthhuuếế  hháá  cchhẳẳnngg  llààmm  

nnhhưư  vvậậyy  ssaaoo??  
4477

LLạạii  nnếếuu  ccáácc  nnggưươơii  ttiiếếpp  đđããii  aannhh  eemm  mmììnnhh  mmàà  tthhôôii,,  tthhìì  ccóó  llạạ  ggìì  hhơơnn  aaii??  NNggưườờii  nnggooạạii  hháá  

cchhẳẳnngg  llààmm  nnhhưư  vvậậyy  ssaaoo??  
4488

TThhếế  tthhìì  ccáácc  nnggưươơii  hhããyy  nnêênn  ttrrọọnn  vvẹẹnn,,  nnhhưư  CChhaa  ccáácc  nnggưươơii  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii  llàà  ttrrọọnn  

vvẹẹnn”” (Ma. 5:46-48). 

 

(Rev. Doan Nhat Tan, PhD.) 


