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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..  THUYẾT HỢP THỂ CÓ ĐIỀU KIỆNTHUYẾT HỢP THỂ CÓ ĐIỀU KIỆN  

 

 I.1 Thuyết Hợp Thể Có Điều Kiện: Mô Tả 

 

Tính Đơn Nhất  

Có Điều Kiện 

Quan niệm này khẳng định cả về tính đơn nhất theo bản chất của phần vật 

chất và phần phi vật chất của con người, lẫn sự tồn tại của một trạng thái 

trung gian của sự sống. Một người không có một thân thể và một linh hồn, 

mà con người là một linh hồn và một thân thể, không riêng phần nào trong 

hai phần này có thể làm thành một con người hoàn chỉnh được. 

Những Người  

Ủng Hộ 
Millard Erickson, Anthony Hoekema, Charles Sherlock. 
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 I.2 Thuyết Hợp Thể Có Điều Kiện: Người Chưa Được Cứu 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 I.3 Thuyết Hợp Thể Có Điều Kiện: Người Đã Được Cứu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIII..  SỰ BIỆN HỘ CHO THUYẾT HỢP THỂ CÓ ĐIỀU KIỆN SỰ BIỆN HỘ CHO THUYẾT HỢP THỂ CÓ ĐIỀU KIỆN   

 

II.1Các lý lẽ ủng hộ cho Thuyết Nhị Tố có sức thuyết phục vì thuyết này cho 

rằng có một trạng thái trung gian của sự sống. Điều này xảy ra khi phần 

phi vật chất của con người vẫn sẽ cứ tồn tại mà không có thân thể. Do đó, 

Thuyết Hợp Thể Có Điều Kiện phù hợp được với các quan điểm của 

Thuyết Nhị Tố. Tuy nhiên, sự phân rẽ giữa các phần vật chất và phi vật 

chất tạo ra bởi sự chết là một sự phân rẽ không tự nhiên mà ở đó người ta 

mong mỏi được hiệp lại với thân thể của họ vì thân là một phần chủ chốt 

của nhân loại. 

   

  2Cô. 5:4 

““BBởởii  cchhưưnngg  cchhúúnngg  ttaa  ởở  ttrroonngg  nnhhàà  ttạạmm  nnầầyy,,  tthhaann  tthhởở  ddưướớii  ggáánnhh  nnặặnngg,,  vvìì  
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cchhúúnngg  ttaa  kkhhôônngg  ccầầuu  cchhoo  bbịị  llộộtt  ttrrầầnn,,  ssoonngg  ccầầuu  cchhoo  đđưượợcc  mmặặcc  llạạii,,  đđểể  ssựự  ggìì  

hhaayy  cchhếếtt  ttrroonngg  cchhúúnngg  ttaa  bbịị  ssựự  ssốốnngg  nnuuốốtt  đđii..””  

   

  1Cô. 15:53-54  

““
5533

VVảả,,  tthhểể  hhaayy  hhưư  nnáátt  nnầầyy  pphhảảii  mmặặcc  llấấyy  ssựự  kkhhôônngg  hhaayy  hhưư  nnáátt,,  vvàà  tthhểể  hhaayy  

cchhếếtt  nnầầyy  pphhảảii  mmặặcc  llấấyy  ssựự  kkhhôônngg  hhaayy  cchhếếtt..  
5544

KKhhii  nnààoo  tthhểể  hhaayy  hhưư  nnáátt  nnầầyy  

mmặặcc  llấấyy  ssựự  kkhhôônngg  hhaayy  hhưư  nnáátt,,  tthhểể  hhaayy  cchhếếtt  nnầầyy  mmặặcc  llấấyy  ssựự  kkhhôônngg  hhaayy  cchhếếtt,,  

tthhìì  đđưượợcc  ứứnngg  nngghhiiệệmm  llờờii  KKiinnhh  TThháánnhh  rrằằnngg::  SSựự  cchhếếtt  đđãã  bbịị  nnuuốốtt  mmấấtt  ttrroonngg  ssựự  

tthhắắnngg..””  

 

 II.2 Những người chưa được cứu sẽ chịu phán xét cả con người (cả phần vật 

chất lẫn phần phi vật chất), vì họ cũng sẽ được sống lại. Điều này cho thấy 

rằng “thân” là cần thiết cho tính vẹn toàn của nhân loại, trong chừng mực 

ấy, sự phán xét không thể tiến hành mà lại thiếu sự hiện diện của “thân”.  

 

  Đa. 12:2 

““NNhhiiềềuu  kkẻẻ  nnggủủ  ttrroonngg  bbụụii  đđấấtt  ssẽẽ  tthhứứcc  ddậậyy,,  kkẻẻ  tthhìì  đđểể  đđưượợcc  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii,,  kkẻẻ  

tthhìì  đđểể  cchhịịuu  ssựự  xxấấuu  hhổổ  nnhhơơ  nnhhuuốốcc  đđờờii  đđờờii..””  

 

  Gi. 5:28–29 

““
2288

CChhớớ  llấấyy  đđiiềềuu  đđóó  llààmm  llạạ;;  vvìì  ggiiờờ  đđếếnn,,  kkhhii  mmọọii  nnggưườờii  ởở  ttrroonngg  mmồồ  mmảả  nngghhee  

ttiiếếnngg  NNggààii  mmàà  rraa  kkhhỏỏii;;  
2299

aaii  đđãã  llààmm  llàànnhh  tthhìì  ssốốnngg  llạạii  đđểể  đđưượợcc  ssốốnngg,,  aaii  đđãã  

llààmm  ddữữ  tthhìì  ssốốnngg  llạạii  đđểể  bbịị  xxéétt  đđooáánn..””  

 

 II.3 Các lý lẽ của Thuyết Nhất Nguyên đặt sự nhấn mạnh vào niềm hy vọng 

của chúng ta đối với sự phục sinh là có sức thuyết phục vì cả Tân Ước lẫn 

Cựu Ước đếu nhấn mạnh nhiều vào sự phục sinh và vào Vương Quốc hầu 

đến, chứ không phải váo bất cứ trạng thái trung gian nào của đời sống trên 

Thiên Đàng. 

 

  1Tê. 4:13-17 

““
1133

HHỡỡii  aannhh  eemm,,  cchhúúnngg  ttôôii  cchhẳẳnngg  mmuuốốnn  aannhh  eemm  kkhhôônngg  bbiiếếtt  vvềề  pphhầầnn  nnggưườờii  

đđãã  nnggủủ,,  hhầầuu  cchhoo  aannhh  eemm  cchhớớ  bbuuồồnn  rrầầuu  nnhhưư  nnggưườờii  kkhháácc  kkhhôônngg  ccóó  ssựự  ttrrôônngg  

ccậậyy..  
1144

VVìì  nnếếuu  cchhúúnngg  ttaa  ttiinn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  đđãã  cchhếếtt  vvàà  ssốốnngg  llạạii,,  tthhìì  ccũũnngg  

vvậậyy,,  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ssẽẽ  đđeemm  nnhhữữnngg  kkẻẻ  nnggủủ  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  ccùùnngg  đđếếnn  

vvớớii  NNggààii..  
1155

VVảả,,  nnầầyy  llàà  đđiiềềuu  mmàà  cchhúúnngg  ttôôii  nnhhờờ  llờờii  CChhúúaa  mmàà  rraaoo  bbảảoo  cchhoo  aannhh  

eemm::  CChhúúnngg  ttaa  llàà  kkẻẻ  ssốốnngg,,  ccòònn  ởở  llạạii  cchhoo  đđếếnn  kkỳỳ  CChhúúaa  đđếếnn,,  tthhìì  ssẽẽ  kkhhôônngg  llêênn  

ttrrưướớcc  nnhhữữnngg  nnggưườờii  đđãã  nnggủủ  rrồồii..  
1166

VVìì  ssẽẽ  ccóó  ttiiếếnn  kkêêuu  llớớnn  vvàà  ttiiếếnngg  ccủủaa  TThhiiêênn  SSứứ  

llớớnn  ccùùnngg  ttiiếếnngg  kkèènn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  tthhìì  cchhíínnhh  mmììnnhh  CChhúúaa  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii  

ggiiáánngg  xxuuốốnngg;;  bbấấyy  ggiiờờ  nnhhữữnngg  kkẻẻ  cchhếếtt  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  ssẽẽ  ssốốnngg  llạạii  ttrrưướớcc  

hhếếtt..  
1177

KKếế  đđếếnn  cchhúúnngg  ttaa  llàà  kkẻẻ  ssốốnngg,,  mmàà  ccòònn  ởở  llạạii,,  ssẽẽ  ccùùnngg  nnhhaauu  đđềềuu  đđưượợcc  ccấấtt  

llêênn  vvớớii  nnhhữữnngg  nnggưườờii  ấấyy  ởở  ggiiữữaa  đđáámm  mmââyy,,  ttạạii  nnơơii  kkhhôônngg  ttrruunngg  mmàà  ggặặpp  

CChhúúaa,,  nnhhưư  vvậậyy  cchhúúnngg  ttaa  ssẽẽ  ởở  ccùùnngg  CChhúúaa  lluuôônn  lluuôônn..  
1188

TThhếế  tthhìì,,  aannhh  eemm  hhããyy  
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ddùùnngg  llờờii  đđóó  mmàà  yyêênn  ủủii  nnhhaauu..””  

 

  Ma. 6:9-10 

““
99
VVậậyy,,  ccáácc  nnggưươơii  hhããyy  ccầầuu  nnhhưư  vvầầyy::__LLạạyy  CChhaa  cchhúúnngg  ttôôii  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii;;__DDaannhh  

CChhaa  đđưượợcc  tthháánnhh;;
1100

NNưướớcc  CChhaa  đđưượợcc  đđếếnn;;__ÝÝ  CChhaa  đđưượợcc  nnêênn,,  ởở  đđấấtt  nnhhưư  ttrrờờii!!””  

 

IIIIII..  Ý NGHĨA TÍCH CỰC CỦA THUYẾT HỢP THỂ CÓÝ NGHĨA TÍCH CỰC CỦA THUYẾT HỢP THỂ CÓ  ĐIỀU KIỆNĐIỀU KIỆN  

 

 III.1Kinh Thánh bày tỏ cho thấy về một bản ngã được hợp nhất để chịu phán 

xét cũng như để được cứu chuộc. Thân thể của các tín hữu lẫn của những 

người không tin đều sẽ được phục sinh, tín hữu được phục sinh cho sự 

vinh hiển và những người không tin được phục sinh để chịu phán xét (Gi. 

5:28-29, Khải. 20:5, 11-15). 

 

 III.2Khi loài người sa bại, Cuộc Sa Ngã diễn ra đối với cả con người chứ 

không phải chỉ trên một phần nào của con người mà thôi.  

 

 III.3Khi con người được cứu chuộc, toàn bộ con người của người ấy được cứu 

chuộc. “Thân” của một người phải được cứu chuộc và làm cho vinh hiển 

vì “thân” hiện nay của con người phải chịu sự hư nát, không phù hợp để 

cho con người được sống đời đời. Rốt cuộc, “thân” của các tín hữu sẽ được 

làm cho vinh hiển và trở nên giống với thân thể vinh hiển của Đức Chúa 

Jêsus (Phil. 3:20-21, Rô. 8:22, 23).  

 

 III.4Điều kiện vật lý của chúng ta được gắn liền một cách phức tạp với 

“hồn”/“thần” của chúng ta. Một khi “hồn”/“thần” của chúng ta gặp trục 

trặc, phải có hậu quả tức thì và trực tiếp trên “thân” của chúng ta. 

 

III.5Điều kiện của “hồn” chúng ta được gắn liền một cách phức tạp với điều 

kiện vật lý của chúng ta. Một khi chúng ta không được khỏe mạnh, không 

có được sự sinh hoạt thỏa đáng, hoặc bị suy giảm trong cơ chế hóa học của 

cơ thể, tất nhiên “thần”/“hồn” của chúng  ta phải chịu khổ theo. 
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IIVV..  THUYẾT NHỊ NGUYÊN TRÍ HUỆTHUYẾT NHỊ NGUYÊN TRÍ HUỆ  

 

Thuyết Nhị Nguyên Trí Huệ  

(Gnostic Dualism) 

Cấu hình của con người là vật lý và thuộc linh. Thân thể vật 

lý của con người là nặng nề, phiền phức, tạm bợ, và tù túng 

mà con người vẫn hằng mong mỏi được thoát khỏi những 

điều ấy 

Những Người Ủng Hộ 

Nhiều Cơ Đốc Nhân thiếu hiểu biết là những người không 

chịu nghiên cứu một cách thận trọng giáo lý Kinh Thánh về 

“Tội Luận” (Hamartiology). 

 

 

VV..  THUYẾT NHỊ NGUYÊN TRÍ HUỆ: CÁC HỆ QUẢ TIÊU CỰCTHUYẾT NHỊ NGUYÊN TRÍ HUỆ: CÁC HỆ QUẢ TIÊU CỰC  

 

 V.1 Trong một số trường hợp đã tạo ra một quan niệm thiếu quân bình về ý 

nghĩa đích thực của con người.  

  

 V.2 Tạo ra một cách nhìn nhận tiêu cực về các vui thú vật chất như thể là các 

quà tặng được Đức Chúa Trời ban cho (nhục dục, sự ăn uống,…). 

 

 V.3 Khiến cho người ta nghĩ rằng đời này không có ý nghĩa gì. 

 

 V.4 Làm giảm mất giá trị của phần vật chất bằng cách xem phần ấy là thứ yếu 

so với phần thuộc linh. 

 

 V.5 Làm cho người ta thất vọng về bản chất của sự tồn tại đời đời của họ. 

 

 

 

 

 


