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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 cấu hình của con người… 

 

II..  NHỊ NGUYÊN LUẬN NHỊ NGUYÊN LUẬN ((DDUUAALLIISSMM))::  TRÌNH BÀYTRÌNH BÀY  

 

 II..11..  Nhị Nguyên Luận: Đặt Vấn ĐềNhị Nguyên Luận: Đặt Vấn Đề  

 

  “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? 

 

II..22..  Nhị Nguyên Luận: Nội DungNhị Nguyên Luận: Nội Dung  

 

Thuyết Nhị Nguyên là quan niệm cho rằng, về bản chất, cấu hình của con 

người mang tính số nhiều, vì có một trạng thái trung gian của đời sống khi 

các phần bất tử của một người cứ tồn tại cho đến khi người ấy phục sinh. 

Các phương diện vật chất và phi vật chất của con người chịu tác động qua 

lại với nhau, vì thế có một mối tương liên giữa hai phần chính ấy.  

Những người ủng hộ tư tưởng nhị nguyên về con người: Phần đông các 

phái Tin Lành Chính Thống. 

 

II..33..  Nhị Nguyên Luận: Phương Diện Vật Chất Của Con NgườiNhị Nguyên Luận: Phương Diện Vật Chất Của Con Người  

 

Phương diện vật chất nói về thân thể của con người. Các tham chiếu Kinh 

Thánh nói về thân thể bằng những từ liệu trung dung và tiêu cực. Các phân 
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đoạn Kinh Thánh như 2Cô. 4:7 hoặc Gi. 1:14 nói về thân thể một cách 

trung dung. Các phân đoạn Kinh Thánh như 1Cô. 15:40-54 đề cập đến 

thân thể một cách tiêu cực chiếu theo hậu quả của tội lỗi khiến phải hư nát 

và chết. Điều quan trọng là phải chú ý rằng từ liệu “thịt” có thể được dùng 

để chỉ về bản chất hay trạng thái tội lỗi như trong Rô. 8:4-6. Phương diện 

vật chất của con người - “thịt” - là cái nôi của phương diện phi vật chất của 

con người gọi là “hồn” và “thần”. 

  

 II..44..  Nhị Nguyên Luận: Phương Diện Nhị Nguyên Luận: Phương Diện PPhhii  Vật Chất Của Con NgườiVật Chất Của Con Người  

 

Các sự mô tả về phương diện phi vật chất của con người cũng giống với 

các mặt khác nhau của một viên kim cương. Mỗi sự việc góp thêm một ý 

nghĩa nào đó giúp chúng ta nắm bắt được bản chất tổng quát của phương 

diện này của con người.  Dữ kiện Kinh Thánh có vẻ như khiến có một sự 

trùng lặp quan trọng về ý nghĩa của các từ liệu “hồn” và “thần” khiến lắm 

khi tạo ra sự khó khăn trong việc phân biệt chúng như hai phương diện 

khác nhau. Sau đây là một số các từ liệu Kinh Thánh mô tả về phương 

diện phi vật chất của con người: 

 

44..11  Nhị Nguyên LuậnNhị Nguyên Luận::  ““HồnHồn””  

  

Được dùng trong các cách khác nhau sau đây: 

a. Toàn thể phần phi vật chất của con người (1Phi. 2:11) 

b. Toàn thể con người (Rô. 13:1; 1Tê. 5:23) 

 

 44..22  Nhị Nguyên LuậnNhị Nguyên Luận::  ““TThầnhần””  

 

Được dùng theo 3 cách khác nhau sau đây: 

a. Gió (Sáng. 8:1; 2Tê. 2:8) 

b. Toàn thể phần phi vật chất của con người (1Cô. 5:5) 

c. Sự biểu lộ của đời sống thuộc linh (Ma. 5:3; 1Cô. 2:11) 

“Thần‟ thường được đề cập trong Kinh Thánh như là bộ phận có năng lực 

suy gẫm về Đức Chúa Trời của con người, và „hồn‟ như là bộ phận có 

liên quan đến bản ngã cùng với các chức năng khác nhau của trí năng, 

giác năng và ý chí” (Chafer). 

 

 44..33  Nhị Nguyên LuậnNhị Nguyên Luận::  ““LL ng ng””  

  

Được dùng trong sự mô tả về một cơ quan thực thụ của cơ thể, thế nhưng 

trong sự sử dụng mang tính phi vật chất thì lại chỉ về toàn thể con người, 

về trung tâm của xúc cảm, và về các năng lực ý chí. 

a. Đời sống trí tuệ (Ma. 15:19-20) 

b. Đời sống xúc cảm (Thi. 37:4; Rô. 9:2) 



3 
 

c. Đời sống ý chí (Xuất. 7:23, Hê. 4:7) 

d. Đời sống thuộc linh (Rô. 10:9-10; Êph. 3:17) 

 

 44..44  Nhị Nguyên LuậnNhị Nguyên Luận::  ““LLưươơnngg  TTââmm””  

 

Sự cảm giác bẩm sinh của nội tâm về những sự thuộc về đạo lý và về điều 

phải. 

   a. Lương tâm của người chưa được cứu… 

a.1  Có thể giữ vai tr  hướng dẫn (Rô. 2:15) 

a.2  Có thể chân thực (Công. 23:1) 

b. Lương tâm của một người đã được cứu được đánh thức bởi sự tái 

sinh và trở nên hoạt động và nhạy cảm hơn khi tâm trí được đổi mới. 

Đức Thánh Linh soi sáng cho tâm trí của người tín hữu trong việc 

hiểu biết và áp dụng lẽ thật của Đức Chúa Trời. Trong khi làm như 

thế, tâm trí của người tín hữu có được một sự cân nhắc được tăng 

trưởng về lẽ thật trong lương tâm của mình là điều sẽ dắt dẫn người 

ấy có được các quan hệ đúng đắn đối với: 

b.1  Nhà cầm quyền (Rô. 13:5) 

b.2  Người làm công (1Phi. 2:19) 

b.3   Anh chị em đồng đạo (1Cô. 8:7-12) 

b.4  Đời sống thuộc linh (Rô. 9:1-3; 2Cô. 1:12) 

 

 44..55  Nhị Nguyên LuậnNhị Nguyên Luận::  ““TTâm Tríâm Trí””  

  

Một cơ năng gắn liền với sự suy nghĩ, phân biệt, phân tích, và hiểu biết 

của con người. 

a. Tâm trí của người chưa được cứu…  

a.1  Rô. 1:28  Đầy tội lỗi, ngang ngạnh, suy đồi, “không nhìn biết 

Đức Chúa Trời” 

a.2  Êph. 4:17  trống rỗng, vô ích, không có lẽ thật  

a.3  Tít 1:15  Dơ bẩn, bị ô nhiễm, bị làm hư hỏng  

a.4  2Cô. 4:4  Mù tối về lẽ thật Kinh Thánh, nhất là, sự khôn ngoan 

của Thập Tự Giá bị sự khôn ngoan riêng che lấp. 

a.5  Êph. 4:18  Bị làm cho tối tăm bởi hậu quả của tội lỗi, có khuynh 

hướng xa lánh khỏi những sự thánh khiết. 

a.6  1Cô.  2:14  Về khuynh hướng, không có khả năng nhận thức 

được những gì có giá trị thuộc linh. Về thái độ, những gì thực sự 

thuộc linh đều có vẻ ngớ ngẩn.  

b. Tâm trí của người đã được cứu…  

b.1 Về mục đích sử dụng…  

b.1.1  Dùng cho việc hiểu biết Lời Kinh Thánh (Lu. 24:25; 

1Cô. 2:15,16) 

b.1.2 Dùng trong việc kính yêu Đức Chúa Trời (Ma. 22:37) 
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b.1.3 Dùng trong việc hiểu biết ý chỉ của Đức Chúa Trời 

(Êph. 5:17) 

b.2 Các ưu tiên trong việc sử dụng tâm trí Cơ Đốc  

b.2.1 1Phi. 1:13  Sẵn sàng hành động (“bền chí như thể thắt 

lưng”)  

b.2.2 2Cô. 10:5  “Bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục 

Đấng Christ”  

b.2.3 Phil. 4:8-9  Suy gẫm về những sự thánh sạch, có tiếng 

tốt theo sự nhìn nhận của Đức Chúa Trời.  

b.2.4 Rô. 12:2  Đổi mới trong lẽ thật.  

 

 44..66  Nhị Nguyên LuậnNhị Nguyên Luận::  Sự Hư Hỏng Của Sự Hư Hỏng Của ““TThịthịt””  

 

Rô. 7:1 (Sv. Rô. 7)  

““VVảả,,  cchhúúnngg  ttaa  bbiiếếtt  lluuậậtt  pphháápp  llàà  tthhiiêênngg  lliiêênngg;;  nnhhưưnngg  ttôôii  llàà  ttáánnhh  xxáácc  tthhịịtt  đđãã  

bbịị  bbáánn  cchhoo  ttộộii  llỗỗii..””  

 Nhân tính đã bị suy đồi, hư hỏng  

 

44..77  Nhị Nguyên LuậnNhị Nguyên Luận::  BBiến Thể (Biến iến Thể (Biến TướngTướng))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIII..  NHỊ NGUYÊN LUẬNNHỊ NGUYÊN LUẬN::  BIỆN HỘBIỆN HỘ  

 

II.1 Trạng thái trung gian giữa lúc chết và phục sinh là một điều được dạy 

cách tỏ tường trong Kinh Thánh. 

 

Lu. 23:42- 43 

““
4422
ĐĐooạạnn  llạạii  nnóóii  rrằằnngg::  HHỡỡii  JJêêssuuss,,  kkhhii  NNggààii  đđếếnn  ttrroonngg  nnưướớcc  mmììnnhh  rrồồii,,  xxiinn  

nnhhớớ  llấấyy  ttôôii!!  
4433
ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  đđáápp  rrằằnngg::  QQuuảả  tthhậậtt,,  TTaa  nnóóii  ccùùnngg  nnggưươơii,,  

hhôômm  nnaayy  nnggưươơii  ssẽẽ  đđưượợcc  ởở  vvớớii  TTaa  ttrroonngg  nnơơii  BBaarraađđii..””  
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2Cô.  5:6-8 

““
66
VVậậyy,,  cchhúúnngg  ttaa  hhằằnngg  đđầầyy  llòònngg  ttiinn  ccậậyy,,  vvàà  bbiiếếtt  rrằằnngg  kkhhii  cchhúúnngg  ttaa  đđaanngg  ởở  

ttrroonngg  tthhâânn  tthhểể  nnầầyy  tthhìì  xxaa  ccáácchh  CChhúúaa  --  77vvìì  cchhúúnngg  ttaa  bbưướớcc  đđii  bbởởii  đđứứcc  ttiinn,,  

cchhớớ  cchhẳẳnngg  pphhảảii  bbởởii  mmắắtt  tthhấấyy  --  
88
VVậậyy  ttôôii  nnóóii,,  cchhúúnngg  ttaa  đđầầyy  llòònngg  ttiinn  ccậậyy,,  

mmuuốốnn  llììaa  bbỏỏ  tthhâânn  tthhểể  nnầầyy  đđặặnngg  ởở  ccùùnngg  CChhúúaa  tthhìì  hhơơnn..””  

 

Ma. 10:28 

““ĐĐừừnngg  ssợợ  kkẻẻ  ggiiếếtt  tthhâânn  tthhểể  mmàà  kkhhôônngg  ggiiếếtt  đđưượợcc  lliinnhh  hhồồnn;;  nnhhưưnngg  tthhàà  ssợợ  

ĐĐấấnngg  llààmm  cchhoo  mmấấtt  đđưượợcc  lliinnhh  hhồồnn  vvàà  tthhâânn  tthhểể  ttrroonngg  ĐĐịịaa  NNggụụcc..””  

 

Gia. 2:26 

““VVảả,,  xxáácc  cchhẳẳnngg  ccóó  hhồồnn  tthhìì  cchhếếtt,,  đđứứcc  ttiinn  kkhhôônngg  ccóó  vviiệệcc  llààmm  ccũũnngg  cchhếếtt  nnhhưư  

vvậậyy..””  

 

Php. 1:23–24  

““
2233

TTôôii  bbịị  éépp  ggiiữữaa  hhaaii  bbềề,,  mmuuốốnn  đđii  ởở  vvớớii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  llàà  đđiiềềuu  rrấấtt  ttốốtt  hhơơnn;;  
2244

nnhhưưnngg  ttôôii  ccứứ  ởở  ttrroonngg  xxáácc  tthhịịtt,,  ấấyy  llàà  ssựự  ccầầnn  hhơơnn  cchhoo  aannhh  eemm..”” 

 

Lu. 16:19–31 

(Câu chuyện về “Người Giàu Xấu Nết Và Laxarơ”)  

 

Khải. 6:9-10 

““
99
KKhhii  CChhiiêênn  CCoonn  mmởở  ẤẤnn  TThhứứ  NNăămm,,  ttôôii  tthhấấyy  ddưướớii  bbàànn  tthhờờ  ccóó  nnhhữữnngg  lliinnhh  

hhồồnn  ccủủaa  kkẻẻ  đđãã  cchhịịuu  ggiiếếtt  vvìì  ĐĐạạoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvàà  vvìì  llờờii  cchhứứnngg  hhọọ  đđãã  llààmm..  
1100

CChhúúnngg  nnóó  đđềềuu  kkêêuu  llêênn  llớớnn  ttiiếếnngg  rrằằnngg::LLạạyy  CChhúúaa  llàà  ĐĐấấnngg  TThháánnhh  vvàà  CChhâânn  

TThhậậtt,,  CChhúúaa  ttrrìì  hhooããnn  xxéétt  đđooáánn  vvàà  cchhẳẳnngg  vvìì  hhuuyyếếtt  cchhúúnngg  ttôôii  bbááoo  tthhùù  nnhhữữnngg  

kkẻẻ  ởở  ttrrêênn  đđấấtt  cchhoo  đđếếnn  cchhừừnngg  nnààoo??””  

 

1Sa. 28:11–15  

(Nói về việc Samuên trở về dưới dạng của một người đã chết để nói 

chuyện cùng Saulơ) 

 

II.2 Kiến thức về đời sống sau sự chết là một tiên đề nhân chủng học 

(anthropological axiom) vốn quen thuộc với mọi người qua mọi thời. 

Người ta vốn nhận thức được rằng bản ngã, “cái tôi”, là một cái gì đó cao 

vượt hơn não bộ hoặc thân thể. Đó không thể là một điều có thể loại trừ 

một cách dễ dàng được. 

 

II.3 Thôi không c n tồn tại lúc chết và rồi bắt đầu hiện hữu trở lại vào kỳ phục 

sinh chung qui là việc Đức Chúa Trời tái tạo lại chúng ta. Vì thế cho nên 

lúc được phục sinh chúng ta sẽ chẳng phải thực sự là “chúng ta” nữa. 

Chúng ta sẽ không thực sự có bất cứ điều gì để theo đuổi ở đời sống sau 

sự chết vì “chúng ta” sẽ không chịu ràng buộc trong đó. Sự sống ấy của 
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chúng ta thực ra chỉ là một bản sao của chính chúng ta ngày nay mà thôi. 

 

II.4 Có nhiều người đã từng có các kinh nghiệm của một tình trạng “gần như 

chết”. Có một sự nhất trí chung giữa v ng các loại kinh nghiệm này đến 

đỗi khó có thể dễ dàng xem nhẹ giá trị của các kinh nghiệm này (Chẳng 

hạn, được ở trong sự “sáng l a”, có cảm giác trôi bồng bềnh, nghe được 

những điều diễn ra chung quanh xác của họ dầu rằng không c n có sự 

hoạt động của não bộ nữa). 

 

IIIIII..  NHỊ NGUYÊN LUẬNNHỊ NGUYÊN LUẬN::  ĐÁP TRẢĐÁP TRẢ  

 

III.1 Kinh Thánh không đề cập đến niềm hy vọng ở trạng thái trung gian của 

sự sống, mà là hy vọng ở sự phục sinh. Chúng ta sẽ được “trình diện” 

Chúa khi chúng ta phục sinh. Các linh hồn kêu khóc với Đức Chúa Trời 

không nhất thiết phải được hiểu theo nghĩa đen ở một mức độ cao hơn 

trường hợp Đức Chúa Trời phán rằng “Tiếng của máu em ngươi từ dưới 

đất kêu thấu đến Ta.” (Sáng. 4:10). 

 

III.2 Một sự nhận thức hay tin tưởng phổ biến không nhất thiết có nghĩa là sự 

ấy là chân thật. 

 

III.3 Mặc dầu thật khó mà hình dung ra và hiểu được rằng Đức Chúa Trời sẽ 

tái tạo lại chúng ta vào lúc phục sinh, nhưng không phải vì thế mà sự phục 

sinh là không có. Cũng thật khó để biết Đức Chúa Trời sẽ tái tạo lại thân 

thể của chúng ta như thế nào trong lúc phục sinh. Tuy vậy, những người 

bác bỏ Thuyết Nhất Nguyên tin rằng họ sẽ có được trở lại cùng loại thân 

thể như xưa. 

 

III.4 Thật khó để làm sáng tỏ các kinh nghiệm của một tình trạng “gần như 

chết” là điều thật mơ hồ. Nhiều sự làm chứng về loại kinh nghiệm này là 

phi Kinh Thánh vì cả các tín hữu lẫn những người không tin đều làm 

chứng là họ được ở trong một trạng thái “sáng l a”. 

 

 

 

 

 

 


