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““HHããyy  nnhhớớ  nnhhữữnngg  kkẻẻ  mmắắcc  vvòònngg  xxiiềềnngg  xxíícchh,,  nnhhưư  mmììnnhh  ccùùnngg  pphhảảii  xxiiềềnngg  xxíícchh  vvớớii  hhọọ,,  llạạii  
ccũũnngg  hhããyy  nnhhớớ  nnhhữữnngg  kkẻẻ  bbịị  nnggưượợcc  đđããii,,  vvìì  mmììnnhh  ccũũnngg  ccóó  tthhâânn  tthhểể  ggiiốốnngg  nnhhưư  hhọọ..”” 

(Hê. 13:3; Sv. Lu. 6:36)  
 

 
 
 
 1. CHÚNG TA CÓ PHẬN SỰ PHẢI SỐNG PHẢN ÁNH MỸ ĐỨC CỦA 

ĐỨC CHÚA TRỜI. 
 
  ““HHããyy  tthhưươơnngg  xxóótt  nnhhưư  CChhaa  ccáácc  nnggưươơii  hhaayy  tthhưươơnngg  xxóótt..”” (Lu. 6:36)    
 
  (1) Con Đức Chúa Trời Thì Phải Giống Như Đức Chúa Trời! 
    
   ““GGiiêêhhôôvvaa!!  GGiiêêhhôôvvaa!!  LLàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  nnhhâânn  ttừừ,,  tthhưươơnngg  xxóótt,,  cchhậậmm  

ggiiậậnn,,  đđầầyy  ddẫẫyy  âânn  hhuuệệ  vvàà  tthhàànnhh  tthhựựcc..”” (Xuất. 34:6; Sv. Thi. 86:15; Nê. 
9:9-21) 

        ““đđầầyy  ddẫẫyy  âânn  hhuuệệ””::  HHbb..  חחססדד  [[cchheecceedd]]    ““ggiiààuu  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg  vvàà  
nnhhâânn  ttừừ””  

        
  (2) Con Đức Chúa Trời Thì Phải Sống Như Đức Chúa Trời!  
 
   ““TThhếế  tthhìì  ccáácc  nnggưươơii  hhããyy  nnêênn  ttrrọọnn  vvẹẹnn,,  nnhhưư  CChhaa  ccáácc  nnggưươơii  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii  llàà  

ttrrọọnn  vvẹẹnn..”” (Ma. 5:48) 
    “trọn vẹn”: Gr. τέλειος [teleios] 
      Đức Chúa Trời: “hoàn hảo”, “toàn hảo” 
      Cơ Đốc Nhân: “trưởng thành đầy đủ”, “viên thục” 
     TThhaamm  cchhiiếếuu::  RRuu..  33::11--1188……  

        ““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!!””  ((22CCôô..  11::44))  

 
  (3) Sống Thương Xót Là Một Phận Sự Kinh Thánh! 
 
   ““HHããyy  tthhưươơnngg  xxóótt  nnhhưư  CChhaa  ccáácc  nnggưươơii  hhaayy  tthhưươơnngg  xxóótt..”” (Lu. 6:36) 
    “thương xót”: Gr. τέλειος [teleios]  “có sẵn động lực cứu giúp 

trong tấm lòng” 
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    “hãy (thương xót)”: Gr. γίνομαι [ginomai]  “hãy là người có 
sẵn động lực cứu giúp trong tấm lòng” 

    Đừng hiểu nhầm Ma. 9:36… 
   ““KKhhii  NNggààii  tthhấấyy  nnhhữữnngg  đđáámm  ddâânn  đđôônngg,,  tthhìì  đđộộnngg  llòònngg  tthhưươơnngg  xxóótt,,  vvìì  hhọọ  ccùùnngg  

kkhhốốnn,,  vvàà  ttaann  llạạcc  nnhhưư  cchhiiêênn  kkhhôônngg  ccóó  kkẻẻ  cchhăănn..””  
     “khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương 

xót”: Gr. σπλαγχνίζομαι [splagchnizomai]  
      “Ngài thương xót theo đức thương xót vốn có trong Ngài” 
  
 2. CHÚNG TA CÓ PHẬN SỰ PHẢI SỐNG THƯƠNG XÓT ĐỐI VỚI 

NGƯỜI. 
 
   ““HHããyy  nnhhớớ  nnhhữữnngg  kkẻẻ  mmắắcc  vvòònngg  xxiiềềnngg  xxíícchh,,  nnhhưư  mmììnnhh  ccùùnngg  pphhảảii  xxiiềềnngg  xxíícchh  vvớớii  

hhọọ,,  llạạii  ccũũnngg  hhããyy  nnhhớớ  nnhhữữnngg  kkẻẻ  bbịị  nnggưượợcc  đđããii,,  vvìì  mmììnnhh  ccũũnngg  ccóó  tthhâânn  tthhểể  ggiiốốnngg  
nnhhưư  hhọọ..”” (Hê. 13:3)    

 
  (1) “kẻ mắc vòng xiềng xích”: Gr. δέσμιος [desmios]  “người bị giam 

cầm” 
  (2) “kẻ bị ngược đãi”: Gr. κακουχέω [kakoucheo]  “người bị áp bức” 
  (3) “hãy nhớ”: Gr. μιμνήσκω [mimnesko]  “lo tưởng” 

  (4) “như mình”: Gr.  αὐτός  ὤν [autos on]  “như ấy là chính mình” 
 

““NNààoo  ccóó  aaii  yyếếuu  đđuuốốii  mmàà  ttôôii  cchhẳẳnngg  yyếếuu  đđuuốốii  ưư??  NNààoo  ccóó  aaii  vvấấpp  nnggãã  mmàà  ttôôii  
cchhẳẳnngg  nnhhưư  nnuunngg  nnhhưư  đđốốtt  ưư??”” (2Cô. 11:29) 
 
““CCòònn  đđiiềềuu  rrăănn  tthhứứ  hhaaii  đđââyy,,  ccũũnngg  nnhhưư  vvậậyy::  NNggưươơii  hhããyy  yyêêuu  kkẻẻ  llâânn  ccậậnn  nnhhưư  
mmììnnhh..”” (Ma. 22:39) 

 
  
 
  
 1. Hãy Thực Hành Đời Sống Công Nghĩa! 

““NNếếuu  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  ccủủaa  ccáácc  nnggưươơii  cchhẳẳnngg  ttrrổổii  hhơơnn  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  ccủủaa  ccáácc  tthhầầyy  
tthhôônngg  ggiiááoo  vvàà  nnggưườờii  ddòònngg  PPhhaarriissii,,  tthhìì  ccáácc  nnggưươơii  cchhắắcc  kkhhôônngg  vvààoo  NNưướớcc  TThhiiêênn  
ĐĐàànngg..”” (Ma. 5:20) 
 

 3. Hãy Chăm Sống Thương Xót! 
  ““PPhhưướớcc  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  hhaayy  tthhưươơnngg  xxóótt,,  vvìì  ssẽẽ  đđưượợcc  tthhưươơnngg  xxóótt!!”” (Ma. 5:7) 
 
 2. Đừng Bình Luận Lặt Vặt! 

““ĐĐừừnngg  ccứứ  bbềề  nnggooààii  mmàà  xxéétt  đđooáánn……”” (Gi. 7:24a) 
 


