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““
3355

  SSoonngg  ccáácc  nnggưươơii  hhããyy  yyêêuu  kkẻẻ  tthhùù  mmììnnhh;;  hhããyy  llààmm  ơơnn,,  hhããyy  cchhoo  mmưượợnn,,  mmàà  đđừừnngg  nnggãã  

llòònngg..  VVậậyy,,  pphhầầnn  tthhưưởởnngg  ccủủaa  ccáácc  nnggưươơii  ssẽẽ  llớớnn,,  vvàà  ccáácc  nnggưươơii  ssẽẽ  llààmm  ccoonn  ccủủaa  ĐĐấấnngg  

RRấấtt  CCaaoo,,  vvìì  NNggààii  llấấyy  nnhhâânn  ttừừ  đđốốii  đđããii  kkẻẻ  bbạạcc  vvàà  kkẻẻ  ddữữ..  
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: 35-38)  

 

 

 

 

 1. Cơ Đốc Nhân phải học theo Đức Chúa Trời mà sống nhân từ! (C. 35-36) 

““
3355

  SSoonngg  ccáácc  nnggưươơii  hhããyy  yyêêuu  kkẻẻ  tthhùù  mmììnnhh;;  hhããyy  llààmm  ơơnn,,  hhããyy  cchhoo  mmưượợnn,,  mmàà  

đđừừnngg  nnggãã  llòònngg..  VVậậyy,,  pphhầầnn  tthhưưởởnngg  ccủủaa  ccáácc  nnggưươơii  ssẽẽ  llớớnn,,  vvàà  ccáácc  nnggưươơii  ssẽẽ  llààmm  

ccoonn  ccủủaa  ĐĐấấnngg  RRấấtt  CCaaoo,,  vvìì  NNggààii  llấấyy  nnhhâânn  ttừừ  đđốốii  đđããii  kkẻẻ  bbạạcc  vvàà  kkẻẻ  ddữữ..  
3366

  HHããyy  

tthhưươơnngg  xxóótt  nnhhưư  CChhaa  ccáácc  nnggưươơii  hhaayy  tthhưươơnngg  xxóótt..”” (Lu. 6: 35-36) 

 

  (1)  “yêu”: Gr.        [agapao]  “dốc chí phục vụ” 

  (2) “ngã lòng”: Gr.                 [medeis apelpizo]  “đừng mong 

được đền đáp” 

  (3) “phần thưởng”: Gr.        [misthos]  “sự trả công” 

  (4) “con”: Gr.      [huios]  “người kế thừa cha” 

  (5) “nhân từ”: Gr.         [chrestos]  “thương xót” 

   

  ““VVậậyy  aannhh  eemm  hhããyy  ttrrởở  nnêênn  kkẻẻ  bbắắtt  cchhưướớcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  nnhhưư  ccoonn  ccááii  rrấấtt  yyêêuu  

ddấấuu  ccủủaa  NNggààii..”” (Êph. 5:1)  

       

 2. Họ phải tránh việc phán quyết người khác mà phải sống tha thứ! (C. 37-38) 

““
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  
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nnggưươơii;;  vvìì  ccáácc  nnggưươơii  llưườờnngg  mmựựcc  nnààoo,,  tthhìì  hhọọ  ccũũnngg  llưườờnngg  llạạii  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii  

mmựựcc  ấấyy..”” (Lu. 6: 35-38) 

 

  (1)  “đoán xét”: Gr.       [krino]  “phán đoán để phán quyết” 

  (2) “lên án”: Gr.            [katadikazo]  “kết án, phán quyết” 

  (3) “tha thứ”: Gr.        [apoluo]  “cho qua” 

   ““HHããyy  ởở  vvớớii  nnhhaauu  ccáácchh  nnhhâânn  ttừừ,,  đđầầyy  ddẫẫyy  llòònngg  tthhưươơnngg  xxóótt,,  tthhaa  tthhứứ  nnhhaauu  

nnhhưư  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  tthhaa  tthhứứ  aannhh  eemm  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  vvậậyy..”” (Êph. 

4:32; Sv. Côl. 3:13) 

  (4) “lường”: Gr.        [metron]  “đong, định” 

 

  ““SSựự  đđooáánn  xxéétt  kkhhôônngg  tthhưươơnngg  xxóótt  kkẻẻ  cchhẳẳnngg  llààmm  ssựự  tthhưươơnngg  xxóótt;;  nnhhưưnngg  ssựự  

tthhưươơnngg  xxóótt  tthhắắnngg  ssựự  đđooáánn  xxéétt..”” (Gia. 2:13) 

 

   

 

 

 1. Đừng để mình có các dấu hiệu của một đời sống không vị tha! 

 

““TTrroonngg  aannhh  eemm  ccóó  nnggưườờii  nnààoo  kkhhôônn  nnggooaann  tthhôônngg  ssáánngg  cchhăănngg??  HHããyy  llấấyy  ccáácchh  ăănn  ởở  ttốốtt  ccủủaa  

mmììnnhh  mmàà  bbààyy  ttỏỏ  vviiệệcc  mmììnnhh  llààmm  bbởởii  kkhhôônn  nnggooaann  nnhhuu  mmìì  mmàà  rraa..”” (Gia. 3:13) 

 

2. Hãy tập cho mình có sự hòa hoãn, khoan dung của một đời sống vị tha! 

 

““VVảả,,  bbôônngg  ttrrááii  ccủủaa  đđiiềềuu  ccôônngg  bbììnnhh  tthhìì  ggiieeoo  ttrroonngg  ssựự  hhòòaa  bbììnnhh,,  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  nnààoo  llààmm  ssựự  

hhòòaa  bbììnnhh  vvậậyy..”” (Gia. 3:18; Sv. 1Ti. 5:1-2; 2Ti. 2:24-27) 

 

““NNhhưưnngg  ssựự  kkhhôônn  nnggooaann  ttừừ  ttrrêênn  mmàà  xxuuốốnngg  tthhìì  ttrrưướớcc  hhếếtt  llàà  tthhaannhh  ssạạcchh,,  ssaauu  llạạii  hhòòaa  tthhuuậậnn,,  

ttiiếếtt  đđộộ,,  nnhhuu  mmìì,,  đđầầyy  ddẫẫyy  llòònngg  tthhưươơnngg  xxóótt  vvàà  bbôônngg  ttrrááii  llàànnhh,,  kkhhôônngg  ccóó  ssựự  hhaaii  llòònngg  vvàà  ggiiảả  

hhììnnhh..””  

(Gia. 3:17) 

 

 

 

 


