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““
33
CChhúúcc  ttạạ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  CChhaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  cchhúúnngg  ttaa,,  llàà  CChhaa  hhaayy  

tthhưươơnngg  xxóótt,,  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  bbaann  mmọọii  ssựự  yyêênn  ủủii,,  
44
NNggààii  yyêênn  ủủii  cchhúúnngg  ttôôii  ttrroonngg  mmọọii  

ssựự  kkhhốốnn  nnạạnn,,  hhầầuu  cchhoo  nnhhâânn  ssựự  yyêênn  ủủii  mmàà  NNggààii  đđãã  yyêênn  ủủii  cchhúúnngg  ttôôii,,  tthhìì  cchhúúnngg  ttôôii  

ccũũnngg  ccóó  tthhểể  yyêênn  ủủii  kkẻẻ  kkhháácc  ttrroonngg  ssựự  kkhhốốnn  nnạạnn  nnààoo  hhọọ  ggặặpp!!  
55
VVìì  nnhhưư  nnhhữữnngg  ssựự  đđaauu  

đđớớnn  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  cchhaann  cchhứứaa  ttrroonngg  cchhúúnngg  ttôôii  tthhểể  nnààoo,,  tthhìì  ssựự  yyêênn  ủủii  ccủủaa  cchhúúnngg  

ttôôii  bbởởii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  mmàà  cchhứứaa  cchhaann  ccũũnngg  tthhểể  ấấyy..”” (2Cô. 1:3-5; Sv. 3-7)  

 

 

 

 

 1. Sự thương xót khởi xuất từ Đức Chúa Trời (C. 3) 

  ““CChhúúcc  ttạạ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  CChhaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  cchhúúnngg  ttaa,,  llàà  CChhaa  hhaayy  

tthhưươơnngg  xxóótt,,  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  bbaann  mmọọii  ssựự  yyêênn  ủủii……”” (2Cô. 1:3) 

 

  (1)  “Cha”: Gr.       [pater]  “nguồn gốc” 

  (2) “hay thương xót”: Gr.           [oiktirmos]  “đối xử tốt nhờ sự đồng 

cảm” 

  (3) “sự yên ủi”: Gr.            [paraklesis]  “sự ở kế bên để nâng đỡ” 

 

  ““HHããyy  tthhưươơnngg  xxóótt  nnhhưư  CChhaa  ccáácc  nnggưươơii  hhaayy  tthhưươơnngg  xxóótt..”” (Lu. 6:36) 

       

 2. Sự thương xót được cung ứng bởi Đức Chúa Trời (C. 4) 

  ““NNggààii  yyêênn  ủủii  cchhúúnngg  ttôôii  ttrroonngg  mmọọii  ssựự  kkhhốốnn  nnạạnn,,  hhầầuu  cchhoo  nnhhâânn  ssựự  yyêênn  ủủii  mmàà  

NNggààii  đđãã  yyêênn  ủủii  cchhúúnngg  ttôôii,,  tthhìì  cchhúúnngg  ttôôii  ccũũnngg  ccóó  tthhểể  yyêênn  ủủii  kkẻẻ  kkhháácc  ttrroonngg  ssựự  

kkhhốốnn  nnạạnn  nnààoo  hhọọ  ggặặpp!!”” (2Cô. 1:4) 

 

  (1)  “yên ủi”: Gr.           [parakaleo]  “ở kế bên để nâng đỡ” 

  (2) “sự khốn nạn”: Gr.        [thlipsis]  “ở trong sự khổ nạn” 

   

  ““TTaa  llạạii  ssẽẽ  nnààii  xxiinn  CChhaa,,  NNggààii  ssẽẽ  bbaann  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii  mmộộtt  ĐĐấấnngg  YYêênn  ỦỦii  kkhháácc,,  đđểể  

ởở  vvớớii  ccáácc  nnggưươơii  đđờờii  đđờờii”” (Gi. 14:16) 

      ““ĐĐấấnngg  YYêênn  ỦỦii””::  GGrr..                        [[ppaarraakklleettooss]] 

 

 3. Sự thương xót thể hiện trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ (C. 5) 
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  ““VVìì  nnhhưư  nnhhữữnngg  ssựự  đđaauu  đđớớnn  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  cchhaann  cchhứứaa  ttrroonngg  cchhúúnngg  ttôôii  tthhểể  

nnààoo,,  tthhìì  ssựự  yyêênn  ủủii  ccủủaa  cchhúúnngg  ttôôii  bbởởii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  mmàà  cchhứứaa  cchhaann  ccũũnngg  tthhểể  ấấyy..”” 

(2Cô. 1:5) 

 

  (1)  “sự đau đớn”: Gr.        [pathema]  “nỗi đau” 

  (2) “của Đấng Christ”: Gr.         [Christos]  “của việc sống cho sự 

kêu gọi của Đấng Christ” 

    ““ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  bbèènn  pphháánn  ccùùnngg  mmôônn  đđồồ  rrằằnngg::  NNếếuu  aaii  mmuuốốnn  tthheeoo  TTaa,,  

tthhìì  pphhảảii  lliiềềuu  mmììnnhh,,  vváácc  tthhậậpp  ttựự  ggiiáá  mmììnnhh  mmàà  tthheeoo  TTaa..”” (Ma. 16:24) 

    ““
1155

TTrroonngg  aannhh  eemm  cchhớớ  ccóó  aaii  cchhịịuu  kkhhổổ  nnhhưư  kkẻẻ  ggiiếếtt  nnggưườờii,,  nnhhưư  kkẻẻ  ttrrộộmm  

ccưướớpp,,  nnhhưư  kkẻẻ  hhuunngg  áácc,,  nnhhưư  kkẻẻ  tthhààyy  llaayy  vviiệệcc  nnggưườờii  kkhháácc..  
1166

NNhhưưnngg  nnếếuu  ccóó  

aaii  vvìì  llààmm  ttíínn  đđồồ  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  mmàà  cchhịịuu  kkhhổổ,,  tthhìì  đđừừnngg  hhổổ  tthhẹẹnn;;  tthhàà  hhããyy  vvìì  

ddaannhh  ấấyy  nnggợợii  kkhheenn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  hhơơnn..”” (1Phi. 4:15-16) 

  (3) “chan chứa”: Gr.           [perisseuo]  “nhiều” 

 

  ““VVậậyy  nnhhữữnngg  kkẻẻ  cchhịịuu  kkhhổổ  tthheeoo  ýý  mmuuốốnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  hhããyy  ccứứ  llààmm  llàànnhh  mmàà  

pphhóó  lliinnhh  hhồồnn  mmììnnhh  cchhoo  ĐĐấấnngg  TTạạoo  hhóóaa  tthhàànnhh  ttíínn..”” (1Phi. 4:19) 

 

  

 

 

  

 1. Phải có tấm lòng thương xót theo như Đức Chúa Trời có mới có thể sống 

thương xót đúng cách được! 

 

  ““
33
CChhúúcc  ttạạ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  CChhaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  cchhúúnngg  ttaa,,  llàà  CChhaa  hhaayy  

tthhưươơnngg  xxóótt,,  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  bbaann  mmọọii  ssựự  yyêênn  ủủii,,  
44
NNggààii  yyêênn  ủủii  cchhúúnngg  ttôôii  

ttrroonngg  mmọọii  ssựự  kkhhốốnn  nnạạnn,,  hhầầuu  cchhoo  nnhhâânn  ssựự  yyêênn  ủủii  mmàà  NNggààii  đđãã  yyêênn  ủủii  cchhúúnngg  ttôôii,,  

tthhìì  cchhúúnngg  ttôôii  ccũũnngg  ccóó  tthhểể  yyêênn  ủủii  kkẻẻ  kkhháácc  ttrroonngg  ssựự  kkhhốốnn  nnạạnn  nnààoo  hhọọ  ggặặpp!!”” 

(2Cô. 1:3; Sv. Lu. 6:36) 

 

 2. Phải sống trong sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus 

Christ mới có thể sống thương xót đúng nghĩa được! 

 

  ““VVìì  nnhhưư  nnhhữữnngg  ssựự  đđaauu  đđớớnn  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  cchhaann  cchhứứaa  ttrroonngg  cchhúúnngg  ttôôii  tthhểể  

nnààoo,,  tthhìì  ssựự  yyêênn  ủủii  ccủủaa  cchhúúnngg  ttôôii  bbởởii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  mmàà  cchhứứaa  cchhaann  ccũũnngg  tthhểể  ấấyy..”” 

(2Cô. 1:5) 

 

  

 

 

 

 


