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““ĐĐừừnngg  ccứứ  bbềề  nnggooààii  mmàà  xxéétt  đđooáánn,,  nnhhưưnngg  pphhảảii  xxéétt  đđooáánn  tthheeoo  llẽẽ  ccôônngg  bbììnnhh..”” (Gi. 

7:24; Sv. 14-24)  

 

 

 

 

 1. Năng lực sống đến sau nhận thức sống vì đức tin phải có trước việc làm. 

  ““CCáácc  nnggưườờii  GGiiuuđđaa  ssữữnngg  ssờờ  mmàà  nnóóii  rrằằnngg::  NNggưườờii  nnầầyy  cchhưưaa  ttừừnngg  hhọọcc,,  llààmm  ssaaoo  

bbiiếếtt  đđưượợcc  KKiinnhh  TThháánnhh??”” (Gi. 7:15; Sv. 14-20) 

 

  (1)  sững sờ”: Gr.         [thaumazo]  “ngạc nhiên với sự ngưỡng mộ 

vì phục”; khác với Gr.          [ekplesso]  “ngạc nhiên với sự ngỡ 

ngàng vì lạ” (Ma. 13:54) 

  (2)  “người nầy…”: Gr.       [houtos]  “gã này…” 

  (3) “chưa từng học”: Gr.                          [gramma oida me 

manthano]  “chưa được học Cựu Ước” (bị kể như mù chữ) 

  (4) “làm sao biết”: Gr.      [oida]  “hiểu” (rõ được ý nghĩa) 

 

  ““ỞỞ  đđóó,,  NNggààii  kkhhôônngg  llààmm  nnhhiiềềuu  pphhéépp  llạạ,,  vvìì  cchhúúnngg  kkhhôônngg  ccóó  llòònngg  ttiinn..”” (Ma. 

13:58; Sv. 53-58) 

       

 2. Nhận thức chỉ đúng nếu nó không chỉ dừng lại ở hiện tượng mà đi sâu vào 

bản chất. 

  ““ĐĐừừnngg  ccứứ  bbềề  nnggooààii  mmàà  xxéétt  đđooáánn,,  nnhhưưnngg  pphhảảii  xxéétt  đđooáánn  tthheeoo  llẽẽ  ccôônngg  bbììnnhh..”” 

(Gi. 7:24; Sv. 21-24) 

 

  (1)  “bề ngoài”: Gr.      [opsis]  “hình thức”, “hiện tượng” 

  (2) “xét đoán”: Gr.       [krino]  “phán đoán”, “nhận xét” 

  (3) “lẽ công bình”: Gr.                [dikaios krisis]  “sự phán đoán 

công chính” 

 

  ““CCáácc  nnggưươơii  xxéétt  đđooáánn  tthheeoo  xxáácc  tthhịịtt;;  TTaa  tthhìì  kkhhôônngg  xxéétt  đđooáánn  nnggưườờii  nnààoo  hhếếtt..”” 

(Gi. 8:15; Sv. 2Cô. 5:16; Xem thêm Gi. 5:27, 45) 
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 1. Đừng văn hóa, phải Kinh Thánh! 

 

  ““CCáácc  nnggưườờii  GGiiuuđđaa  ssữữnngg  ssờờ  mmàà  nnóóii  rrằằnngg::  NNggưườờii  nnầầyy  cchhưưaa  ttừừnngg  hhọọcc,,  llààmm  ssaaoo  

bbiiếếtt  đđưượợcc  KKiinnhh  TThháánnhh??”” (Gi. 7:15) 

 

 2. Đừng hiện tượng, phải bản chất!  

 

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

 

 3. Đừng theo công bình riêng, phải theo công nghĩa của Đức Chúa Trời! 

 

  ““PPhhảảii  xxéétt  đđooáánn  tthheeoo  llẽẽ  ccôônngg  bbììnnhh..”” (Gi. 7:24b; Sv. Ma. 6:33; 16:1-4) 

 

 

  


