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  ““ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ddựựnngg  nnêênn  llooààii  nnggưườờii  nnhhưư  hhììnnhh  NNggààii;;    

NNggààii  ddựựnngg  nnêênn  llooààii  nnggưườờii  ggiiốốnngg  nnhhưư  hhììnnhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;    

NNggààii  ddựựnngg  nnêênn  nnggưườờii  nnaamm  ccùùnngg  nnggưườờii  nnữữ……    

GGiiêêhhôôvvaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  bbèènn  llấấyy  bbụụii  đđấấtt  nnắắnn  nnêênn  hhììnnhh  nnggưườờii,,    

hhàà  ssaannhh  kkhhíí  vvààoo  llỗỗ  mmũũii;;  tthhìì  nnggưườờii  ttrrởở  nnêênn  mmộộtt  llooààii  ssaannhh  lliinnhh..””  

(Sáng. 1:27; 2:7) 

 

 

 

Kinh Thánh phán tỏ tường rằng “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình 

Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên 

người nam cùng người nữ.” (Sáng. 1:27) nhưng không phải ai cũng tin như vậy và 

có cùng một cách hiểu giống nhau về chân nguyên và cấu hình của con người… 

 

II..    N N U  N      ON N           N  S N  K N  T  N   N N U  N      ON N           N  S N  K N  T  N   

  

““ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ddựựnngg  nnêênn  llooààii  nnggưườờii  nnhhưư  hhììnnhh  NNggààii;;  NNggààii  ddựựnngg  nnêênn  llooààii  

nnggưườờii  ggiiốốnngg  nnhhưư  hhììnnhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;  NNggààii  ddựựnngg  nnêênn  nnggưườờii  nnaamm  ccùùnngg  nnggưườờii  

nnữữ..”” (Sáng. 1:27) 

““GGiiêêhhôôvvaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  bbèènn  llấấyy  bbụụii  đđấấtt  nnắắnn  nnêênn  hhììnnhh  nnggưườờii,,  hhàà  ssaannhh  kkhhíí  vvààoo  

llỗỗ  mmũũii;;  tthhìì  nnggưườờii  ttrrởở  nnêênn  mmộộtt  llooààii  ssaannhh  lliinnhh..”” (Sáng. 2:7) 

 

1.  on người là kết quả tức thì của sự tạo dựng của Đức  húa Trời. 

2. Con người đã được tạo dựng từ bụi đất. 

3. Bằng một sự tác tạo độc nhất vô nhị, Đức  húa Trời đã hà hơi vào lỗ mũi 

con người, làm cho con người trở nên phân biệt hẳn với tất cả các công 

việc khác của  uộc Sáng Tạo của Đức  húa Trời. 

4. Không giống với mọi loài thọ tạo khác, con người đã được tạo dựng theo 

hình ảnh của Đức  húa Trời (Sáng. 1:27).  

“Được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời bao hàm việc con người 

được ban cho quyền cai quản khắp mặt đất và có năng lực về hành vi đạo 

đức. Cả hai điều ấy đã bị làm nhiễu loạn bởi sự thâm nhập của tội lỗi đến 

nỗi con người đã đánh mất quyền cai quản của mình và năng lực đạo đức 

của họ cũng bị suy thoái. Tuy nhiên, con người có tính độc đáo hơn mọi 

loài thọ tạo nhở ở việc họ đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa 

Trời” (Ryrie). 

5.  on người đã được tạo dựng để làm Thống Sứ Trung  ian của Đức  húa 
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Trời với các tạo vật khác của Ngài. Trong tình trạng uyên nguyên (chưa bị 

sa bại), con người là một sự phản ánh trong nhân trạng cho sự cai quản tối 

cao của Đức  húa Trời. 

6.  on người đã được tạo dựng để thờ phượng Đức  húa Trời và vui hưởng 

sự hiện diện của Ngài, luôn thấy thỏa vui hồn nhiên về Thân Vị vinh hiển 

của Đức  húa Trời (Thi.16:11; 27:4). 

7.  on người đã được tạo dựng cho sự vinh hiển, niềm vui, và mục đích đời 

đời của Đức  húa Trời ( s. 43:7;  ph. 1:11-12; 1Cô. 10:31). 

8. Được tạo dựng theo hình ảnh của Đức  húa Trời là điều chỉ cho thấy rằng 

con người chia sẻ năng lực trí tuệ, luân lý, thuộc linh,  đạo đức, sáng tạo, và 

tính đời đời của Đức  húa Trời.  ác năng lực ấy tương đồng về thể loại 

chứ không phải về cấp độ. Không hề có bất cứ loài thọ tạo nào khác chia 

sẻ các năng lực này của Đức  húa Trời. 

9.  iáo lý về Tính Tự  ữu
1
 (The Doctrine of Aseity) khẳng định rằng Đức 

 húa Trời không bao giờ cần bất cứ sự gì. Đức  húa Trời đã không tạo 

dựng con người vì cớ Ngài có cần bất cứ sự gì, vì - theo giáo lý về tính tự 

hữu - Ngài vốn tự có mọi sự (Sáng. 1:1-2, 26-31; 2:7-9, 15-25). 

  Thi. 8:3-6 

“
3
Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa,_Mặt 

trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt,_
4
Loài người là gì mà Chúa nhớ 

đến?_Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó?_
5
Chúa làm người 

kém Đức Chúa Trời một chút,_Đội cho người sự vinh hiển và sang 

trọng._
6
Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm,_Khiến 

muôn vật phục dưới chân người” 

  Gióp 7:17-18 

“
17

Loài người là gì mà Chúa kể là cao trọng?_Nhân sao Chúa lưu ý đến 

người,_
18

Viếng thăm người mỗi buổi sớm,_Và thử thách người mỗi lúc mỗi 

khi?”  

  1Cô. 10:31 

“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh 

hiển Đức Chúa Trời mà làm”  

  1Phi. 4:11 

“Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của 

Đức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa 

                                           
1
 “Aseity” là một từ liệu thần học, nói về một thuộc tính của Đức Chúa Trời là Ngài tự hữu, trái với mọi sự khác phải xuất phát từ hay phụ 

thuộc vào một sự gì đó. Trong Thần Học Cổ Điển, “aseity” chỉ được qui cho duy nhất Đức Chúa Trời mà thôi. Từ liệu “Aseity” hàm ý rằng 
Đức Chúa Trời nhất thiết phải tự hữu, nếu quả thật là Ngài hiện hữu. Karl Barth thông giải “aseity” là “Sự Tự Do Của Đức Chúa Trời”.  
Từ liệu “aseity” được sử dụng để mô tả về Đấng là Thực Thể Tối Thượng. Đức Chúa Trời được xem là Đấng sở hữu “aseity” vì Ngài 
không hề được tạo ra mà là Đấng luôn luôn hiện hữu. Đức Chúa Trời có quyền năng tự thân tồn tại và chẳng có sự gì khác có thể hiện 
hữu ngoài ý chỉ của Ngài.  
Có người cho rằng vũ trụ cần phải được kể như có “aseity”. Thường thường thì dó là quan điểm của những người vô thần.  Trên phương 
diện luận lý, không có sự tương thích giữa việc tin rằng vũ trụ là một vũ trụ tự tồn tại (a self-derived universe) đồng thời lại tin rằng cũng có 
một thực thể tự tồn tại khác (self-derived being) vốn có các thuộc tính thuộc linh. Cho dầu thực thể tự tồn tại ấy phải được kể như là Đức 
Chúa Trời hay không, thì câu hỏi rằng “Đấng Sáng Tạo” có phải là một danh hiệu của Đức Chúa Trời hay không vẫn cứ là một vấn đề 
được nêu lên. Phần lớn những người hữu thần nhận tức rằng tất cả những gì không phải là Đức Chúa Trời đều được hiện hữu bởi Đức 
Chúa Trời, và có nhiều người (Vd. Aquinas) lý luận từ “non.aseity” của vũ trụ  để luận chứng cho “Aseity Thiên Thượng” một cách dễ dàng. 
Trên một chừng mực nhất định, vấn đề này mang tính lý thuyết. 
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Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức 

Chúa Jêsus Christ; là Đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô 

cùng. Amen” 

  Rô. 8:17, 30 

“
17

Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: Kẻ kế tự Đức Chúa 

Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn là chúng ta đều chịu đau 

đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài… 
30

Còn những kẻ 

Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài 

cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì 

Ngài cũng đã làm cho vinh hiển” 

  Đa. 12:3  

“Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và 

những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi 

sao đời đời mãi mãi” 

  Êph. 1:11  

“Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã 

định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự 

hiệp với ý quyết đoán” 

 

Nếu có một cái gì đó như là “động cơ thúc đẩy” để Đức  húa Trời tạo dựng 

nên nhân loại thì “động cơ” ấy là … 

 1. Vì Đức  húa Trời là Đức  húa Trời Sáng Tạo. 

 2. Để con người có thể tôn vinh hiển cho Đức  húa Trời. 

 3. Để Đức  húa Trời chia sẻ vinh hiển của Ngài. 

 4. Để hoàn thành bất cứ sự gì Đức  húa Trời đã định. 

 

IIII..  CCẤẤUU  HHÌÌNNHH  CC  AA  CCOONN  NNGGƯƯ  II  

  

Đức  húa Trời đã tạo dựng con người nhưng cấu trúc đã được tạo dựng là như  

thế nào?  

  “Người” nghĩa là gì? 

 Khi người chết, việc gì xảy ra cho người? 

 Liệu có một thực thể gọi là “hồn” hay không? 

 Điểm phân biệt, nếu có, giữa “hồn” với “thần” là gì? 

 Mối quan hệ giữa “thân” với “hồn” ra sao? 

 ó các sự trả lời khác nhau cho câu hỏi căn bản ấy: 

1. Thuyết Nhất Nguyên (Monism) 

2. Thuyết Nhị Nguyên ( ualism) 

3. Việc Tạo  ựng  ồn ( reation of the Soul) 

4.  ình Ảnh Thiên Thượng Trong  on Người (Imago Dei) 

 

Kinh Thánh cũng sử dụng một số từ liệu chỉ về các yếu tố trong cấu trúc của 

con người… 
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T ẾN  V ỆT T ẾN     LẠP KINH THÁNH 

Thân (Body) swma [soma] 1Cô. 6:19 

 ồn (Soul) yuch[ psuche] Ma. 16:26 

Thần (Spirit) pneuma [pneuma] 1Cô. 2:11 

Trí Tuệ (Mind) 
nous [nous];  

dianoia [dianoia] 
Rô. 12:2; Mác  12:30 

Tấm Lòng ( eart) kardia [cardia] Mác  12:30 

Xác Thịt (Flesh) sarx [sarx] Ma. 26:41 

Lòng, Ruột ( ut, Bowels) splagcnon [splagchnon] Phil. 1:8 

 

 

IIIIII..  HHAAII  CCÁÁCCHH  HHIIỂỂUU  CCHHÍÍNNHH  VVỀỀ  CCẤẤUU  HHÌÌNNHH  CC  AA  CCOONN  NNGGƯƯ  II  

  

1. Thuyết Thuần Thể (Physicalism) 

2. Thuyết Nhị Nguyên ( ualism) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

IIVV..  CCÁÁCC  QQUUAANN  ĐĐIIỂỂMM  CCƠƠ  ĐĐỐỐCC  VVỀỀ  CCẤẤUU  HHÌÌNNHH  CC  AA  CCOONN  NNGGƯƯ  II  

  

 1. Thuyết Nhất Nguyên (Monism) 

 2. Thuyết Nhị Nguyên ( ualism) 

   Thuyết Tam Tố (Trichotomy) 

   Thuyết Nhị Tố ( ichotomy) 

  

VV..  TTƯƯ  TTƯƯỞỞNNGG  NNHHẤẤTT  NNGGUUYYÊÊNN  VVỀỀ  TTHHÂÂNN  VVÀÀ  HHỒỒNN  CC  AA  CCOONN  NNGGƯƯ  II    

    

Từ liệu monos (một từ liệu  ylạp) có nghĩa là “một” hay “duy nhất”. Thuyết 

Nhất Nguyên chủ trương rằng “thần”, “hồn”, và “thân” về căn bản là giống 

nhau; nói cách khác, họ cho rằng “thần” và “hồn” không thể tồn tại mà không 

có “thân”. Điều này thường được biết như là “hồn ngủ”. Quan điểm này cho 

rằng các từ liệu “hồn” và “thần” là những từ đồng nghĩa với nhau để chỉ về sự 

sống của một người. 

Những người ủng hộ tư tưởng nhất nguyên về con người:  hứng Nhân 
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 iêhôva, Khoa  ọc  ơ Đốc,  hristian Scientists,  hristadelphians, J. .T. 

Robertson, Tân  hính Thống. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

VVII..  TTƯƯ  TTƯƯỞỞNNGG  NNHHẤẤTT  NNGGUUYYÊÊNN  VVỀỀ  CCOONN  NNGGƯƯ  II  SSAAUU  KKHHII  CCHHẾẾTT  

  

1. Khi nói về sự chết, Kinh Thánh kể sự chết là “ngủ”. 

  Công. 13:36  

“Vả, vua Đavít lúc còn sống, làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời, đoạn qua đời; 
2
người đã được trở về cùng các tổ phụ mình, và đã thấy sự hư nát” 

  1Tê.  4:13-15 

“
13

Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người 

đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông 

cậy. 
14

Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng 

vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus đến cùng 

với Ngài. 
15

Vả, nầy là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh 

em: Chúng ta là kẻ còn sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên 

trước những người đã ngủ rồi” 

  (Sv. Gi. 11:11-12; Php. 1:23) 

2.  ưới thời  ựu  ớc không hề có một dấu hiệu nào của niềm tin về một 

trạng thái trung gian của đời sống con người.  ác nhân vật  ựu  ớc chỉ đã 

nói về việc đi đến một nơi mà người chết phải đến, gọi là “Sheol”. Niềm 

hy vọng của họ chỉ ở nơi sự phục sinh mà thôi. 

  Gióp 17:13-16 

“
13

Nếu tôi trông cậy Âm Phủ làm nhà tôi,_Nếu tôi đặt giường tôi tại nơi tối 

tăm;_
14

Ví tôi đã nói với cái huyệt rằng: Ngươi là cha ta;_Với sâu bọ rằng: 

Các ngươi là mẹ và chị ta._
15

Vậy thì sự trông cậy tôi ở đâu? Sự trông cậy 

tôi, ai sẽ thấy nó được?_
16

Khi tôi được an nghỉ trong bụi đất,_Thì sự trông 

                                           
2
 Theo nguyên văn, ở đây là “koimao” (Gk., “ngủ”). 
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cậy sẽ đi xuống cửa Âm Phủ” 

  Sáng. 50:25  

“Giôsép biểu các con trai của Ysơraên thề mà rằng:Quả thật, Đức Chúa 

Trời sẽ đến viếng các anh em; xin anh em hãy dời hài cốt tôi khỏi xứ này” 

3. Nhiều Trước  iả Kinh Thánh nói rất rõ rằng không có trạng thái trung gian 

của sự sống. 

  Thi. 6:5  

“Vì trong sự chết chẳng còn nhớ đến Chúa nữa;_Nơi Âm Phủ ai sẽ cảm tạ 

Chúa?” 

  Thi. 30:9  

“Làm đổ huyết tôi ra,_Khiến tôi xuống mồ mả, có ích chi chăng?_Bụi tro 

há sẽ ngợi khen Chúa ư?_Há sẽ truyền bá sự chân thật của Ngài sao?” 

  Thi. 88:3–5  

“
3
Vì linh hồn tôi đầy dẫy sự hoạn nạn,_Mạng sống tôi hầu gần Âm 

Phủ._
4
Tôi bị kể vào số những kẻ đi xuống huyệt;_Tôi khác nào một người 

chẳng có ai giúp đỡ,_
5
Bị bỏ giữa kẻ chết,_Giống như những kẻ bị giết nằm 

trong mồ mả,_Mà Chúa không còn nhớ đến,_Là kẻ bị truất khỏi tay 

Chúa” 

  Ês. 38:18 

“Nơi Âm Phủ chẳng ngợi khen Ngài được, và sự chết chẳng tôn vinh Ngài 

được; những kẻ đã xuống mồ rồi chẳng còn trông cậy sự thành thật của 

Ngài nữa” 

  Truyền. 9:5, 10  

“
5
Kẻ sống biết mình sẽ chết; nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết, chẳng được 

phần thưởng gì hết; vì sự kỷ niệm họ đã bị quên đi… 
10

Mọi việc tay ngươi 

làm được, hãy làm hết sức mình; vì dưới Âm Phủ, là nơi ngươi đi đến, 

chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế cũng chẳng có tri thức hay là sự khôn 

ngoan” 

4. Ý tưởng về một trạng thái trung gian của sự sống có nguồn gốc tư tưởng 

 ylạp. Người  êbơrơ tin tưởng ở một bản ngã thống nhất (holistic self) 

với niềm hy vọng phục sinh. Người  ylạp xem nhẹ vai trò của bản ngã 

thuộc thể, tin rằng sự chết giúp giải thoát khỏi sự tù túng của thân thể. 

Những ai xem cấu hình của con người là phức hợp là người đọc Kinh 

Thánh theo nhãn quan  ylạp, không nhận ra được rằng khi Kinh Thánh 

nói về “thân”, “hồn”, “thần” thì cũng giống như nói đến tâm trí, tấm lòng, 

và linh hồn - tất cả những điều ấy chỉ là một. 

5. Khoa học hiện đại minh chứng được rằng có một sự tương ứng nhất định 

giữa các hoạt động thần kinh của não bộ với cảm giác, trí nhớ, các nét 

tính cách, và thái độ của một người. Điều này khiến cho sự tồn tại của 

“hồn”/“thần” chẳng những là không cần thiết mà lại còn không đứng 

vững được. 
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Đối với cách hiểu nhất nguyên về con người sau khi chết chúng ta có thể  đáp trả 

như sau… 

1. “Ngủ” là một biểu tượng thường được Kinh Thánh dùng để nói về sự chết. 

Điều này không có nghĩa là cả con người (đã chết) ngủ, mà chỉ là phần thân 

thể (của người chết) ngủ. Khi chúng ta thông giải Kinh Thánh, cần phải có sự 

quan sát về văn thể của bản văn được nghiên cứu, về mục đích của Sách, và sự 

nhất trí trong việc thông giải hình văn. Một điển hình cho các nguyên tắc vừa 

kể là Sách Truyền Đạo. 

2. Về bản chất, Thuyết Nhất Nguyên là một sự ngộ nhận đối với sự khải thị tiệm 

tiến của Kinh Thánh.  ác thánh đồ  ựu  ớc không có được nhiều thông tin 

như chúng ta có.  iáo lý về sự khải thị tiệm tiến dạy cho chúng ta biết rằng 

Đức  húa Trời không thông tri ngay lập tức cho nhân loại mọi lẽ thật của 

Ngài, mà Ngài tuần tự ban cho chúng ta mỗi lúc càng nhiều các lẽ thật hơn 

theo dòng thời gian.  ơ Đốc Nhân thường nghĩ rằng các Trước  iả Kinh 

Thánh có giáo lý đúng đắn nên họ cũng đồng thời có trọn bộ các giáo lý. Bởi 

vậy, sự thật là dầu rằng họ có rất ít kiến thức về trạng thái hiện thời, nhưng điều 

ấy không có nghĩa là vì họ không biết tí gì về “trời mới, đất mới” cho nên 

“trời mới, đất mới” cũng sẽ không có trong tương lai!  

3.  ầu rằng trạng thái trung gian của đời sống không được nói rõ trong Kinh 

Thánh  ựu  ớc, các Trước  iả Kinh Thánh  ựu  ớc không hề nói rằng 

chẳng có trạng thái trung gian của đời sống. Thông điệp mà các Trước  iả 

 ựu  ớc muốn truyền thông là về những gì người ta không thể làm được 

trong trạng thái trung gian. Thông điệp căn bản ở đây là về vấn đề sau khi chết, 

chúng ta không thể truyền đạt kiến thức, sự khôn ngoan, sự khen ngợi cho 

người khác về những gì  húa đã làm. 

4. Mặc dầu có thể đúng là suy nghĩ của chúng ta về trạng thái trung gian của đời 

sống vốn chịu ảnh hưởng tư tưởng  ylạp nhưng không phải vì thế mà sự suy 

nghĩ ấy của chúng ta là sai. Kết luận như thế là ngụy biện bằng việc qui kết cho 

một sự suy nghĩ nào đó là sai chỉ vì nguồn gốc của sự suy nghĩ ấy.  ơn nữa, 

nguồn chủ yếu cho sự suy nghĩ ấy là Kinh Thánh Tân  ớc chứ không phải là 

triết học  ylạp. 

5. Mặc dầu quả thực là não bộ có sự liên kết phức tạp với mọi phương diện của 

đời sống một người, nhưng không thể vì thế mà đồng hóa các mối liên kết ấy 

“ hứng cứ mà chúng ta có được chỉ cho thấy rằng đời sống tinh thần của chúng ta phụ thuộc 

theo các tiến trình nhất định của cơ thể, nhất là những gì có liên quan với não bộ.  hẳng hạn, 

chúng ta biết rằng sự tổn thương ở những phần khác nhau của não bộ sẽ  khiến ngưng mất một 

số trạng thái ý thức nào đó như là trí nhớ, sự suy nghĩ, và những điều tương tự.  ó vẻ là rất hợp 

nếu từ đây mà suy ra rằng sự tồn tại của ý thức phụ thuộc vào sự tồn tại của chức năng của não 

bộ. Lúc chết, não bộ ngưng hoạt động, sự suy luận hợp lẽ sẽ là đời sống tinh thần của con 

người cũng kết thúc” 

(William Rowe) 
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với một con người. Thân thể là một bộ phận của những gì con người vốn có, 

nhưng không thể vì thế mà bảo rằng ấy là tất cả mọi sự của một con người. 

 

VVIIII..  CCOONN  NNGGƯƯ  II  ĐĐƯƯỢỢCC  CCẤẤUU  TTRRÚÚCC  VV  II  NNHHỮỮNNGG  PPHHẦẦNN  CCHHÍÍNNHH  NNÀÀOO  

  

Bản chất của con người được cấu thành một cách độc đáo bởi nhiều phần.  ó 

các phần thuộc thể hợp thành các phần của “thân” với các chức năng nhất 

định. Đồng thời, trong sự thống nhất với nhau, có các phần phi thuộc thể mà 

Kinh Thánh đề cập bằng các từ liệu như hồn, thần, tấm lòng, ý chí, lương tâm, 

và tâm trí. Một cách hợp Kinh Thánh, bản chất song phương của con người là 

một điều rõ ràng. Nhị Nguyên Trí  uệ Thuyết quan niệm rằng linh hồn bị 

cầm tù trong cái thế giới tội lỗi của thân xác, tức phần thuộc thể của một con 

người. Điều này không phù hợp với Lời Kinh Thánh.  ơn thế, phần thuộc thể 

không xấu vì cớ nó thuộc thể, hay vật chất. Phần vật chất là xấu vì cớ bị ảnh 

hưởng bởi  uộc Sa Ngã và vì phải chịu lây sự rủa sả trên các loài thọ tạo. 

Sự giảng dạy đánh đồng “thịt” với thân thể là sự giảng dạy của một tà giáo đã 

xuất hiện rất sớm gọi là Trí  uệ Thuyết. Trí  uệ Thuyết dạy rằng bất cứ sự gì 

thuộc thể đều xấu và bất cứ sự gì thuộc linh đều tốt (Thuyết Nhị Nguyên). Đối 

với Đức  húa Jêsus, Thuyết Nhị Nguyên dạy rằng Ngài trông có vẻ có thân 

thể chứ Ngài không thực sự có thân thể. Theo Thuyết Nhị Nguyên, nếu Đức 

 húa Jêsus thực sự có thân thể thì Ngài phải mắc tội.  

Văn mạch (nội hàm) của từ liệu “thịt” trong Kinh Thánh luôn luôn qui định 

nghĩa của từ liệu ấy.  ó nhiều nơi trong Kinh Thánh văn mạch chuyển tải 

nghĩa của các từ liệu như “máu và thịt” để chỉ nhằm nói về phần nhân tính của 

một con người. Sự hàm ý chỉ nhắm nói đến thực trạng thuộc thể của con 

người mà không hề có ý bình luận gì về tính luân lý cả.  ũng có nhiều nơi, từ 

liệu “thịt” chuyển tải một ý nghĩa thiên về luân lý, đạo đức. Vào những trường 

hợp như thế, ý nghĩa ấy chỉ về thực trạng không thể khôi phục, năng lực đã 

suy thoái, nhiễm tội của con người khiến cho một số người lấy đó mà suy ra 

bản chất, thân phận ô tội của con người.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


