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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. Một Giả Vấn Đề Kinh Điển…  

  “Có một người rất dơ và một người rất sạch. Trong hai người này, ai sẽ là 

người đi tắm trước?” (Socrates; C.470 - 399BC.)  

 

  (1) Ai đi tắm trước? 

    “Ai cũng có thể đi tắm trước cả!” 

   

  (2) Tại sao? 

    Tiên đề bất túc lý: 

    “Có một người rất dơ và một người rất sạch.” 

   

  (3) “Dơ”, “Sạch” theo sự nhìn nhận nào? 

   a. Theo nhận định khách quan  Tự thân sự nhận định khách quan 

không thể tạo ra tác dụng chủ quan được! 

    b. Theo nhận thức chủ quan  Chưa túc lý, vẫn còn bất định!  

     ““……TThhấấyy  rrồồii  tthhìì  đđii,,  lliiềềnn  qquuêênn  mmặặtt  rraa  tthhểể  nnààoo..”” (Gia. 1:24) 

       

  2. Một Chuỗi Nhân Quả Tất Yếu… 

““CCââyy  ssaannhh  ttrrááii  xxấấuu  kkhhôônngg  pphhảảii  llàà  ccââyy  ttốốtt,,  ccââyy  ssaannhh  ttrrááii  ttốốtt  kkhhôônngg  pphhảảii  

llàà  ccââyy  xxấấuu..”” (Lu. 6:43)  

   

    “Tắm” là một hành vi, nhưng… 

    (1) Nếu chẳng chịu tắm người ta có tự đi tắm không? 

     “Chính thái độ chịu tắm dẫn đến hành vi tắm!”  

   (2) Nếu chẳng có sự nhận thức đúng về thực trạng bản thân người ta 

có thể có một thái độ chịu tắm hay không? 

    “Chính sự nhận thức đúng về việc tắm dẫn đến thái độ chịu 

tắm!” 
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   (3)  Nếu chẳng có sự giáo dục đầy đủ và thỏa đáng người ta có thể có 

nhận thức đúng đối với việc tắm hay không? 

     “Chính sự giáo dục đúng đem lại nhận thức đúng về việc tắm!” 

 

Hành vi của con người là thiên hình vạn trạng 

nhưng không bao giờ thoát ly ra khỏi chuỗi nhân quả 

của nguyên tắc túc lý này của hành vi: 

 

 

 

 

““VVìì  hhễễ  xxeemm  ttrrááii  tthhìì  bbiiếếtt  ccââyy..  

NNggưườờii  ttaa  kkhhôônngg  hhááii  đđưượợcc  ttrrááii  vvảả  nnơơii  bbụụii  ggaaii,,  

hhaayy  llàà  hhááii  ttrrááii  nnhhoo  nnơơii  cchhòòmm  kkiinnhh  ccưướớcc..””  

(Lu. 6:44) 

 

 3. Một Số Giả Vấn Đề Trong Hội Thánh… 

 

  (1) Có một người biết Kinh Thánh rất ít và một người biết Kinh Thánh rất 

nhiều. Trong hai người này ai sẽ là người làm theo ý Chúa nhiều hơn?  

  (2) Có một người rất nghèo và một người rất giàu. Trong hai người này ai 

sẽ là người dâng hiến nhiều hơn? 

  (3) Có một người rất rảnh rỗi và một người rất bận rộn. Trong hai người 

này ai là người sẽ dành nhiều thời gian hơn cho công việc Hội Thánh? 

  (4) … 

   

   

 

 1. Phải suy cho được bản chất, đừng mắc lừa hiện tượng!  

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

(Gi. 7:24) 

 

 2. Phải ngay thật! 

  ““
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NNggààii  mmuuốốnn  cchhúúnngg  ttaa  kkhhôônngg  nnhhưư  ttrrẻẻ  ccoonn  nnữữaa,,  bbịị  nnggưườờii  ttaa  llừừaa  đđảảoo,,  bbịị  mmưưuu  

cchhưướớcc  ddỗỗ  ddàànnhh  llààmm  cchhoo  llầầmm  llạạcc,,  mmàà  ddaayy  đđộộnngg  vvàà  ddờờii  đđổổii  tthheeoo  cchhiiềềuu  ggiióó  ccủủaa  

đđạạoo  llạạcc,,  
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nnhhưưnngg  mmuuốốnn  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  llấấyy  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg  nnóóii  rraa  llẽẽ  cchhâânn  tthhậậtt,,  

đđểể  ttrroonngg  mmọọii  vviiệệcc  cchhúúnngg  ttaa  đđềềuu  đđưượợcc  tthhêêmm  llêênn  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  llààmm  đđầầuu,,  ttứứcc  llàà  

ĐĐấấnngg  CChhrriisstt..”” (Êph. 4:14-15) 

  

Đừng Quên… 

““CCáácc  nnggưươơii  ssẽẽ  bbiiếếtt  llẽẽ  tthhậậtt,,  vvàà  llẽẽ  tthhậậtt  ssẽẽ  bbuuôônngg  tthhaa  ccáácc  nnggưươơii..””  

(Gi. 8:12) 


