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“3Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha hay thương 

xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi, 4Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, 

hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi  

kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp! 5Vì như những sự đau đớn của Đấng Christ 

chan chứa trong chúng tôi thể nào, thì sự yên ủi của chúng tôi bởi Đấng Christ  

mà chứa chan cũng thể ấy.” 
 

(2Cô. 1:3-5; Sv. 3-7) 
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1. Sự thương xót khởi xuất từ Đức Chúa Trời (C. 3) 

“Chúc tạ Đức Chúa Trời,  
Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta,  

là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi…” 
  

(2Cô. 1:3) 
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  (3) “sự yên ủi”: Gr. παράκλησις [paraklesis]  “sự ở kế bên để   

    nâng đỡ”   

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

    sự đồng cảm”   

  (1) “Cha”: Gr. πατήρ [pater]  “nguồn gốc”   
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“Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót.” 
  

(Lu. 6:36) 
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2.  Sự thương xót được cung ứng bởi Đức Chúa Trời (C. 4) 

“Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn,  
hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi,  

thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp!”  
 

(2Cô. 1:4) 
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  (2)  “sự khốn nạn”: Gr. θλῖψις [thlipsis]  “ở trong sự khổ nạn”   

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

“Ta lại sẽ nài xin Cha,  
Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên Ủi khác,  

để ở với các ngươi đời đời”  
 

(Gi. 14:16) 

      “Đấng Yên Ủi”: Gr. παράκλητος [parakletos]      
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3. Sự thương xót thể hiện trong và qua Đức Chúa Jêsus    

  Christ (C. 5) 

“Vì như những sự đau đớn của Đấng Christ chan chứa trong chúng tôi thể nào,  
thì sự yên ủi của chúng tôi bởi Đấng Christ mà chứa chan cũng thể ấy.”  

 

(2Cô. 1:3) 
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  (2) “của Đấng Christ”: Gr. Χριστός [Christos]  “của việc sống cho 

    sự kêu gọi của Đấng Christ”   

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

“Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng:  

Nếu ai muốn theo Ta, thì phải liều mình,  

vác thập tự giá mình mà theo Ta.”  
 

(Ma. 16:24) 

“15Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp,  

như kẻ hung ác, như kẻ thày lay việc người khác.  
16Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ,  

thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn.”  
 

(1Phi. 4:15-16) 
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“Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời,  

hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng Tạo hóa thành tín.”  

(1Phi. 4:19) 

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



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

có thể sống thương xót đúng cách được! 

“3Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta,  
là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi,  

4Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn,  
hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi,  

thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp!” 
  

(2Cô. 1:3; Sv. Lu. 6:36) 

11 



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! 

“Vì như những sự đau đớn của Đấng Christ chan chứa trong chúng tôi thể nào, 

thì sự yên ủi của chúng tôi bởi Đấng Christ mà chứa chan cũng thể ấy.” 
  

(2Cô. 1:5) 
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“Hãy thương xót  
như Cha các ngươi hay thương xót.” 

 

(Lu. 6:36) 


