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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..  SỰ TẠO DỰNG LINH HỒN: ĐSỰ TẠO DỰNG LINH HỒN: ĐẶT VẤN ĐỀẶT VẤN ĐỀ  

 

  Linh hồn đã được tạo dựng vào lúc nào?  

  Cha mẹ giữ vai trò nào, nếu có, trong việc tạo dựng linh hồn?  

  Có phải là linh hồn đã được “cài” vào thân thể của chúng ta hay không? 

Nếu quả thật như thế thì lúc nào? Có phải tại lúc được thai dựng hay 

không? Hay là sau khi đã được thai dựng? Hay là vào lúc được sinh ra? 

Hay là vào một lúc nào đó sau khi đã được sinh ra?  

  Sự tạo dựng nên linh hồn có phải là một vấn đề quan trọng không?  

  Thi. 139:1-17   

““
11
HHỡỡii  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa,,  NNggààii  đđãã  ddòò  xxéétt  ttôôii,,  vvàà  bbiiếếtt  ttôôii..__

22
CChhúúaa  bbiiếếtt  kkhhii  ttôôii  nnggồồii,,  

llúúcc  ttôôii  đđứứnngg  ddậậyy;;__TTừừ  xxaa  CChhúúaa  bbiiếếtt  ýý  ttưưởởnngg  ttôôii..__
33
CChhúúaa  xxéétt  nnéétt  nnẻẻoo  đđàànngg  vvàà  

ssựự  nnằằmm  nnggủủ  ttôôii,,__QQuueenn  bbiiếếtt  ccáácc  đđưườờnngg  llốốii  ttôôii..__
44
VVìì  llờờii  cchhưưaa  ởở  ttrrêênn  llưưỡỡii  

ttôôii,,__KKììaa,,  hhỡỡii  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa,,  NNggààii  đđãã  bbiiếếtt  ttrrọọnn  hhếếtt  rrồồii..__
55
CChhúúaa  bbaaoo  pphhủủ  ttôôii  

pphhííaa  ssaauu  vvàà  pphhííaa  ttrrưướớcc,,__ĐĐặặtt  ttaayy  CChhúúaa  ttrrêênn  mmììnnhh  ttôôii……__
66
SSựự  ttrrii  tthhứứcc  ddưườờnngg  

ấấyy,,  tthhậậtt  ddiiệệuu  kkỳỳ  qquuáá  cchhoo  ttôôii,,__CCaaoo  đđếếnn  nnỗỗii  ttôôii  kkhhôônngg  vvớớii  kkịịpp!!__
77
TTôôii  ssẽẽ  đđii  đđââuu  

xxaa  TThhầầnn  CChhúúaa??__TTôôii  ssẽẽ  ttrrốốnn  đđââuu  kkhhỏỏii  mmặặtt  CChhúúaa??__
88
NNếếuu  ttôôii  llêênn  ttrrờờii,,  CChhúúaa  ởở  

ttạạii  đđóó,,__VVíí  ttôôii  nnằằmm  ddưướớii  ÂÂmm  PPhhủủ,,  kkììaa,,  CChhúúaa  ccũũnngg  ccóó  ởở  đđóó..__
99
NNhhưượợcc  bbằằnngg  ttôôii  

llấấyy  ccáánnhh  hhừừnngg  đđôônngg,,__BBaayy  qquuaa  ởở  ttạạii  ccuuốốii  ccùùnngg  bbiiểểnn,,__
1100

TTạạii  đđóó  ttaayy  CChhúúaa  

ccũũnngg  ssẽẽ  ddẫẫnn  ddắắtt  ttôôii..__TTaayy  hhữữuu  CChhúúaa  ssẽẽ  nnắắmm  ggiiữữ  ttôôii..__
1111

NNếếuu  ttôôii  nnóóii::  SSựự  ttốốii  

ttăămm  cchhắắcc  ssẽẽ  cchhee  kkhhuuấấtt  ttôôii,,__ÁÁnnhh  ssáánngg  cchhuunngg  qquuaannhh  ttôôii  ttrrởở  nnêênn  đđêêmm  

ttốốii,,__
1122

TThhìì  cchhíínnhh  ssựự  ttốốii  ttăămm  kkhhôônngg  ggiiấấuu  cchhii  kkhhỏỏii  CChhúúaa,,__BBaann  đđêêmm  ssooii  ssáánngg  

nnhhưư  bbaann  nnggààyy,,__VVàà  ssựự  ttốốii  ttăămm  ccũũnngg  nnhhưư  áánnhh  ssáánngg  cchhoo  CChhúúaa..__
1133

VVìì  cchhíínnhh  

CChhúúaa  nnắắnn  nnêênn  ttââmm  tthhầầnn  ttôôii,,__DDệệtt  tthhàànnhh  ttôôii  ttrroonngg  llòònngg  mmẹẹ  ttôôii..__
1144

TTôôii  ccảảmm  ttạạ  
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CChhúúaa,,  vvìì  ttôôii  đđưượợcc  ddựựnngg  nnêênn  ccáácchh  đđáánngg  ssợợ  llạạ  llùùnngg..__CCôônngg  vviiệệcc  CChhúúaa  tthhậậtt  llạạ  

llùùnngg,,  llòònngg  ttôôii  bbiiếếtt  rrõõ  llắắmm..__
1155

KKhhii  ttôôii  đđưượợcc  ddựựnngg  nnêênn  ttrroonngg  nnơơii  kkíínn,,__CChhịịuu  

nnắắnn  nnêênn  ccáácchh  xxảảoo  ttạạii  nnơơii  tthhấấpp  ccủủaa  đđấấtt,,__TThhìì  ccáácc  xxưươơnngg  ccốốtt  ttôôii  kkhhôônngg  ddấấuu  

đđưượợcc  CChhúúaa..__
1166

MMắắtt  CChhúúaa  đđãã  tthhấấyy  tthhểể  cchhấấtt  vvôô  hhììnnhh  ccủủaa  ttôôii;;__SSốố  ccáácc  nnggààyy  

đđịịnnhh  cchhoo  ttôôii,,__ĐĐãã  bbiiêênn  vvààoo  ssổổ  CChhúúaa  ttrrưướớcc  kkhhii  cchhưưaa  ccóó  mmộộtt  nnggààyy  ttrroonngg  ccáácc  

nnggààyy  ấấyy,,__
1177

HHỡỡii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ccáácc  ttưư  ttưưởởnngg  CChhúúaa  qquuíí  bbááuu  cchhoo  ttôôii  

tthhaayy!!__SSốố  ccáácc  ttưư  ttưưởởnngg  ấấyy  tthhậậtt  llớớnn  tthhaayy!!””  

 

IIII..  SỰ TẠO DỰNG LINH HỒNSỰ TẠO DỰNG LINH HỒN::  CÁC GIẢ THUYẾTCÁC GIẢ THUYẾT  

 

 IIII..11  TThhuuyyếếtt  TTiiềềnn  TTạạii  ((PPrree--eexxiisstteennccee  TThheeoorryy))  

 

Thuyết này cho rằng “hồn”/“thần” của người ta là bất tử, và vì thế, 

“hồn”/“thần” tiền tại đối với việc tạo dựng nên “thân”. Đức Chúa Trời 

được cho biết là Ngài đã tạo dựng nên mọi linh hồn khi Ngài tạo dựng trời 

đất. Linh hồn bị trói buộc vào thân thể như một hình phạt. Bản chất tội lỗi 

có thể được qui cho trạng thái hiện hữu trước đó là lúc mà người ta phạm 

tội.   

Những Người Ủng Hộ: Origen, Delitzsch, thuyết này chưa bao giờ được 

các hệ phái Cơ Đốc Chính Thống hậu thuẫn.  

 

 IIII..22  TThhuuyyếếtt  TTạạoo  DDựựnngg  ((CCrreeaattiioonn  TThheeoorryy))  

 

Đây là thuyết cho rằng Đức Chúa Trời đích thân tạo dựng mỗi linh hồn 

vào lúc một cá thể được thai dựng, và rồi đặt “hồn” vào “thân”. “Hồn” 

nhiễm tội không phải vì sự bất toàn trong sự tạo dựng mà là vì sự tiếp xúc 

với tội lỗi đã được “thân”  thừa hưởng. 

Những Người Ủng Hộ: Grudem, Hodge, Berkhof, Calvin, những người 

nặng truyền thống Cải Chánh, và Công Giáo Lamã.  

 

  IIII..33  TThhuuyyếếtt  TThhừừaa  KKếế  ((TTrraadduucciiaann  TThheeoorryy))  

 

Xuất phát từ một từ liệu La Tinh là tradux, nghĩa là “thừa kế”, “chuyển 

giao”. Thuyết này cho rằng “hồn” được tạo dựng trong và với “thân” bởi 

cha mẹ. Mặc dầu Đức Chúa Trời vẫn cứ là Đấng Sáng Tạo tối cao của 

muôn vật nhưng Ngài đã sử dụng con người làm phương tiện trung gian. 

  Những Người Ủng Hộ: Tertullian, Luther, và Jonathan Edwards  

 

IIIIII..  SỰ TẠO DỰNG LINH HỒNSỰ TẠO DỰNG LINH HỒN::  CÁC SỰ BIỆN BÁCCÁC SỰ BIỆN BÁC  

 

IIIIII..11  Các Lý Lẽ Biện Hộ Cho Thuyết Tiền Tại Các Lý Lẽ Biện Hộ Cho Thuyết Tiền Tại ((PPrree--eexxiisstteennccee  TThheeoorryy))  

 

 



3 
 

  a. Không có một lý lẽ Kinh Thánh hay triết học nào hỗ trợ cho quan điểm 

này cả.  

 

  b. Là kết quả tác động của Thuyết Nhị Nguyên Trí Huệ (Gnostic 

Dualism). 

  

IIIIII..22  Các Lý Lẽ Biện Hộ Cho Thuyết Các Lý Lẽ Biện Hộ Cho Thuyết TTạo Dựngạo Dựng  ((CCrreeaattiioonn  TThheeoorryy))  

 

  a. Sự trước thuật về cuộc sáng tạo chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời đã tạo 

dựng nên “thân” từ bụi đất, còn “hồn” thì đã được tạo dựng trực tiếp từ 

nơi Đức Chúa Trời. 

   Sáng. 2:7   

““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..””    

   

  b. Kinh Thánh phán cho biết thật tỏ tường rằng chính Đức Chúa Trời đã 

tạo dựng nên “hồn”. 

   Xa. 12:1   

““GGáánnhh  nnặặnngg  LLờờii  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  pphháánn  vvềề  YYssơơrraaêênn..  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  llàà  

ĐĐấấnngg  ggiiưươơnngg  ccáácc  ttừừnngg  ttrrờờii,,  llậậpp  nnềềnn  ccủủaa  đđấấtt,,  vvàà  ttạạoo  tthhầầnn  ttrroonngg  mmììnnhh  

nnggưườờii  ttaa,,  ccóó  pphháánn  nnhhưư  vvầầyy..””  

   Hê. 12:9   

““CChhaa  vvềề  pphhầầnn  xxáácc  ssửửaa  pphhạạtt,,  mmàà  cchhúúnngg  ttaa  ccòònn  kkíínnhh  ssợợ  tthhaayy,,  hhuuốốnngg  cchhii  

CChhaa  vvềề  pphhầầnn  hhồồnn,,  cchhúúnngg  ttaa  hháá  cchhẳẳnngg  nnêênn  vvâânngg  pphhụụcc  llắắmm  đđểể  đđưượợcc  ssựự  

ssốốnngg  ssaaoo??””  

   

  c. Đức Chúa Jêsus đã từng trông giống hoàn toàn với chúng ta, tuy nhiên 

Ngài không nhiễm tội. Nếu Đức Chúa Trời không tạo dựng “hồn” 

người ta một cách riêng biệt thì “hồn” của Đức Chúa Jêsus đã không 

được chính Đức Chúa Trời tạo dựng mà là Mary (vì Ngài trông giống 

chúng ta hoàn toàn). Nếu quả như thế, “hồn” của Đức Chúa Jêsus cũng 

phải nhiễm tội như hồn của Mary. 

 

IIIIII..33  Các Lý Lẽ Các Lý Lẽ Phản Bác Thuyết Tạo DựngPhản Bác Thuyết Tạo Dựng  ((CCrreeaattiioonn  TThheeoorryy))  

 

  a. Lập luận của Thuyết Tạo Dựng chỉ cho thấy một chỗ dịch chưa tốt 

trong Bản KJV. Sự trước thuật về cuộc sáng tạo không nói về sự tạo 

dựng “hồn”, mà là về việc ban sự sống nói chung như phần lớn các bản 

dịch hiện nay đang có. Cũng tương tự như vậy khi Kinh Thánh bày tỏ 

về việc ban sự sống cho các loài vật. 

   Sáng. 2:7   

““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..””  
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   Sáng. 1:30  

““CCòònn  ccáácc  llooààii  tthhúú  nnggooààii  đđồồnngg,,  ccáácc  llooààii  cchhiimm  ttrrêênn  ttrrờờii,,  vvàà  ccáácc  đđộộnngg  vvậậtt  

kkhháácc  ttrrêênn  mmặặtt  đđấấtt,,  pphhààmm  ggiiốốnngg  nnààoo  ccóó  ssựự  ssốốnngg  tthhìì  TTaa  bbaann  cchhoo  mmọọii  tthhứứ  

ccỏỏ  xxaannhh  đđặặnngg  ddùùnngg  llààmm  đđồồ  ăănn;;  tthhìì  ccóó  nnhhưư  vvậậyy..””  

 

  b. Cách lập luận của Thuyết Tạo Dựng đi quá trớn về vấn đề “hồn” được 

Đức Chúa Trời trực tiếp tạo dựng. Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo 

Tối Cao trên mọi sự, cả sự vật chất lẫn sự phi vật chất, nhưng như thế 

không có nghĩa là Ngài không thể sử dụng các phương tiện trung gian 

trong tiến trình tạo dựng. Nếu lập luận của Thuyết Tạo Dựng là đúng, 

thì sẽ cũng có nghĩa là Đức Chúa Trời trực tiếp tạo dựng “thân” mà 

không dùng cha mẹ như là phương tiện trung gian vì Thi. 139:13-15 

nói rằng Đức Chúa Trời tạo dựng nên “thân” của chúng ta. 

   Thi. 139:13-15 

““
1133

VVìì  cchhíínnhh  CChhúúaa  nnắắnn  nnêênn  ttââmm  tthhầầnn  ttôôii,,__DDệệtt  tthhàànnhh  ttôôii  ttrroonngg  llòònngg  mmẹẹ  

ttôôii..__
1144

TTôôii  ccảảmm  ttạạ  CChhúúaa  vvìì  ttôôii  đđưượợcc  ddựựnngg  nnêênn  ccáácchh  đđáánngg  ssợợ  llạạ  

llùùnngg..__CCôônngg  vviiệệcc  CChhúúaa  tthhậậtt  llạạ  llùùnngg,,  llòònngg  ttôôii  bbiiếếtt  rrõõ  llắắmm..__
1155

KKhhii  ttôôii  đđưượợcc  

ddựựnngg  nnêênn  ttrroonngg  nnơơii  kkíínn,,__CChhịịuu  nnắắnn  nnêênn  ccáácchh  xxảảoo  ttạạii  nnơơii  tthhấấpp  ccủủaa  

đđấấtt,,__TThhìì  ccáácc  xxưươơnngg  ccốốtt  ttôôii  kkhhôônngg  ddấấuu  đđưượợcc  CChhúúaa..””  

   

  c. Rất có thể là Đức Chúa Jêsus không nhiễm Nguyên Tội vì “hồn” của 

Ngài được thừa thọ trực tiếp từ nơi Đức Chúa Cha. Điều này giúp cho 

thấy rõ hơn về sự cần yếu của sự giáng sinh đồng trinh. 

 

IIIIII..44  Các Lý Lẽ Biện Hộ Cho Thuyết Các Lý Lẽ Biện Hộ Cho Thuyết TThừa Kếhừa Kế  ((TTrraadduucciiaann  TThheeoorryy))  

 

  a. Thuyết Thừa Kế giải thích được rõ hơn về sự kế tục Nguyên Tội và về 

sự lưu truyền bản chất người, cả “thân” lẫn “hồn”, xuất phát từ Ađam. 

Không những thế, Thuyết Thừa Kế cũng đưa ra được một sự giải thích 

tường tận đối với sự qui tội, đồng thời đưa ra được một căn bản cho 

việc hiểu được tính phổ quát của tội lỗi.  

Mặt khác, nếu Đức Chúa Trời tạo dựng “hồn” một cách trực tiếp, và 

mỗi người đều được sinh ra trong tội lỗi, cả “thân” lẫn “hồn”, vậy làm 

thế nào mà “hồn” , vốn được Đức Chúa Trời tạo dựng trực tiếp, trở nên 

nhiễm tôi? Chẳng lẽ Đức Chúa Trời đã tạo dựng một “hồn” mắc tội rồi 

cho nhập với một “thân” mắc tội? Vậy hóa ra Đức Chúa Trời là “tác 

giả” của tội lỗi chứ đâu phải người ta? 

   

  b. Nếu cho rằng người ta được ban cho năng lực để tạo ra “hồn” cũng 

như rõ ràng là họ tạo được “thân” thì cũng không gây ra rắc rối gì. Nếu 

bác bỏ điều ấy tất sẽ làm giảm mất bản chất kỳ diệu của việc tạo dựng 

“thân” của con người. 

Mặt khác, cho rằng Đức Chúa Trời phải trực tiếp tạo dựng “thân”, vì 
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“IImmaaggoo  DDeeii”: (Lat. “hhììnnhh  ảảnnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”) 

Nói Về Sự Thật Là Loài Người 

Có Một Sự Tương Đồng Độc Đáo Với Đức Chúa Trời 

 

cớ con người đâu có đủ quyền năng lớn đến thế,là chứng tỏ rằng các sự 

giảng dạy của Thuyết Trí Huệ là đúng. Thuyết Trí Huệ cho rằng có một 

sự tách biệt giaữ “thân” và “hồn”, họ tin rằng “hồn” quan trọng, đoan 

chính, và kỳ diệu hơn “thân”. 

 

IIIIII..55  Các Các Ý Nghĩa Tích Cực Của Thuyết Thừa Kế Ý Nghĩa Tích Cực Của Thuyết Thừa Kế ((TTrraadduucciiaann  TThheeoorryy))  

 

  a. Thuyết Thừa Kế tỏ ra không quá đáng bằng việc cho rằng “hồn” là 

phần duy nhất của con người được Đức Chúa Trời trực tiếp tạo dựng. 

 

b. Thuyết Thừa Kế phù hợp được với Thuyết Hợp Thể Có Điều Kiện. 

 

c. Thuyết Thừa Kế phù hợp hơn với sự hiểu biết về Nguyên Tội trong đó 

bảo toàn được tính liên đới của toàn nhân loại. 

 

d. Rõ ràng là mỗi con người đều là con người hoàn toàn ngay tại thời 

điểm được thai dựng. 

Nếu Đức Chúa Trời không gián tiếp tạo dựng “hồn”/“thần” qua cha 

mẹ, mà Ngài trực tiếp tạo dựng chúng, làm sao chúng ta biết được 

Ngài đặt “hồn” vào “thân” cho một người vào lúc nào? Nói cách khác, 

làm sao chúng ta biết được khi nào thì một “bào thai” (“thân”) trở 

thành một con người (có đủ “thân”, “hồn”/“thần”). 

    Tại lúc được thai dựng? 

    Vào một lúc nào đó sau khi được thai dựng? 

    Vào lúc được sinh ra? 

    Vào độ tuổi có ý thức về trách nhiệm cá nhân? 

 

IIVV..  VỀ VỀ VẤN ĐỀ HÌNH ẢNH THIÊN THƯỢNG TRONG CON NGƯỜIVẤN ĐỀ HÌNH ẢNH THIÊN THƯỢNG TRONG CON NGƯỜI  

  ((IIMMAAGGOO  DDEEII)) 

 

 

 

 

 

 

IIVV..11  Hình Ảnh Thiên ThượHình Ảnh Thiên Thượnngg::  Đặt Vấn ĐềĐặt Vấn Đề  

 

   Con người có được chân giá trị như là người mang Hình Ảnh Thiên 

Thượng hay không?  

   Phải chăng chỉ có loài người được mang Hình Ảnh Thiên Thượng? 

Còn loài vật thì sao? Loài vật có Hình Ảnh Thiên Thượng hay không?  

   Cuộc Sa Ngã đã đem lại sự tác động nào trên Hình Ảnh Thiên 

Thượng? Có phải nhân loại đã bị mất Hình Ảnh Thiên Thượng sau 
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Cuộc Sa Ngã hay không?  

   Sự thật về việc loài người được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời 

tác động trên cách ứng xử của chúng ta đối với nhau như thế nào?  

 

 Sáng. 1:26-27 

““
2266
ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  pphháánn  rrằằnngg::  CChhúúnngg  ttaa  hhããyy  llààmm  nnêênn  llooààii  nnggưườờii  nnhhưư  hhììnnhh  

TTaa  vvàà  tthheeoo  ttưượợnngg  TTaa,,  đđặặnngg  qquuảảnn  ttrrịị  llooààii  ccáá  bbiiểểnn,,  llooààii  cchhiimm  ttrrờờii,,  llooààii  ssúúcc  vvậậtt,,  

llooààii  ccôônn  ttrrùùnngg  bbòò  ttrrêênn  mmặặtt  đđấấtt,,  vvàà  kkhhắắpp  ccảả  đđấấtt..  
2277
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..””  

 

 Thi. 8:3-8  

““
33
KKhhii  ttôôii  nnhhììnn  xxeemm  ccáácc  ttừừnngg  ttrrờờii  llàà  ccôônngg  vviiệệcc  ccủủaa  nnggóónn  ttaayy  CChhúúaa,,__MMặặtt  

ttrrăănngg  vvàà  ccáácc  nnggôôii  ssaaoo  mmàà  CChhúúaa  đđãã  đđặặtt,,__
44
LLooààii  nnggưườờii  llàà  ggìì,,  mmàà  CChhúúaa  nnhhớớ  

đđếếnn??__CCoonn  llooààii  nnggưườờii  llàà  cchhii,,  mmàà  CChhúúaa  tthhăămm  vviiếếnngg  nnóó??__
55
CChhúúaa  llààmm  nnggưườờii  

kkéémm  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  mmộộtt  cchhúútt,,__ĐĐộộii  cchhoo  nnggưườờii  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  vvàà  ssaanngg  

ttrrọọnngg..__
66
CChhúúaa  bbaann  cchhoo  nnggưườờii  qquuyyềềnn  ccaaii  ttrrịị  ccôônngg  vviiệệcc  ttaayy  CChhúúaa  llààmm,,__KKhhiiếếnn  

mmuuôônn  vvậậtt  pphhụụcc  ddưướớii  cchhâânn  nnggưườờii::__
77
CCảả  llooààii  cchhiiêênn,,  llooààii  bbòò,,__ĐĐếếnn  đđỗỗii  ccáácc  tthhúú  

rrừừnngg,,__
88
CChhiimm  ttrrờờii  vvàà  ccáá  bbiiểểnn,,__CCùùnngg  pphhààmm  vvậậtt  ggìì  llộộii  đđii  ccáácc  llốốii  bbiiểểnn..””  

 

Những lời này của Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết được điều gì về ý 

nghĩa của việc được chính Đức Chúa Trời tạo dựng theo hình ảnh của 

Ngài?  

 

Nói một cách vắn tắt, trong trạng thái được tạo dựng nguyên thủy, loài 

người phản ánh được trong một chừng mực nhất định bản chất và thuộc 

tính của Đức Chúa Trời. Dầu rằng trong trạng thái này loài người có một 

“thân” vật lý, loài người vẫn có các thuộc tính phù hợp với nhân cách, đạo 

đức, và tính duy linh (đời sống thuộc linh). Loài người có khả năng giao 

tiếp và tương tác với Đức Chúa Trời và với tha nhân ngay từ trạng thái 

được tạo dựng nguyên thủy.Với trạng thái uyên nguyên này, loài người có 

vẻ như là một thực thể “thánh thiện tiềm ẩn” (“passive holiness”) hay là 

“thánh thiện chưa được tôi luyện” (“untested holiness”) trong đó loài người 

có khả năng chọn lựa hoặc Thiện hoặc Ác. Chính một năng lực như thế 

giúp phân biệt loài người với tất cả các bộ phận khác trong Cuộc Sáng Tạo 

của Đức Chúa Trời. Năng lực này cho phép loài người chọn để hoặc kính 

yêu Đấng Sáng Tạo trong sự vâng lời, hoặc không kính yêu Ngài bằng sự 

không vâng lời.  

  

Còn có điều gì khác được hàm ý trong việc được tạo dựng theo hình ảnh 

Đức Chúa Trời hay không?  

 

IIVV..22  Hình Ảnh Thiên ThượHình Ảnh Thiên Thượnngg::  Các Phương DiệnCác Phương Diện 
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Phương Diện Đức Chúa Trời Loài Người Loài Vật 

Nhân Cách 

(Personality) 
Có Có  

Tính Đời Đời 

(Eternality) 
Có Có  

Tính Tương Quan 

(Relationality) 
Có Có  

Tính Duy Ý Chí 

(Volitionality) 
Có Có  

Tính Duy Lý 

(Rationality) 
Có Có  

Tính Duy Linh 

(Spirituality) 
Có Có  

Tính Hữu Thể 

(Physicality) 
Không Có  

Tính Đạo Đức 

(Morality) 
Có Có  

Năng Lực Cai Quản 

(Dominionality) 
Có Có  

 

 

 

 

 

 

 

   Nhân Cách (Personality):  

  Giống với Đức Chúa Trời, mỗi người là một thực thể riêng với sự tự 

thức về cá nhân mình.  

   Tính Đời Đời (Eternality):  

  Giống với Đức Chúa Trời, con người sẽ tồn tại cho đến đời đời.  

   Tính Tương Quan (Relationality):   

Giống với Đức Chúa Trời, con người có năng lực và sự thôi thúc đối 

với các mối tương giao.  

   Tính Duy Ý Chí (Volitionality):   

Giống với Đức Chúa Trời, con người có sự tự do và năng lực để thực 

hiện Các Khả Năng Chọn Lựa thể theo ý chí, nguyện vọng của mình.  

   Tính Duy Lý (Rationality):  

Giống với Đức Chúa Trời, con người có năng lực suy nghĩ, thẩm định, 

và suy gẫm đối với các khái niệm trừu tượng, chương trình cho tương 

lai, và về các sự kiện quá khứ, đề ra được phương hướng sống thuận 

lợi hơn thông qua việc giải quyết các nan đề gặp phải.  

   Tính Duy Linh (Spirituality):   

“Tôi suy ra được rằng mọi sự trong chúng ta đều phản ánh được Đức Chúa Trời theo 

những cách thế nào đó, dầu rằng mọi sự trong chúng ta đều khác với Đức Chúa Trời.” 

 

(John Frame) 
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Giống với Đức Chúa Trời, con người là một thực thể có phần thuộc 

linh, có phần phi vật chất trong cấu trúc của mình.  

   Tính Hữu Thể (Physicality):   

Không giống với Đức Chúa Trời, con người có phần vật lý hay vật 

chất trong cấu trúc của mình. Tuy nhiên, con người giống với Đức 

Chúa Trời ở chỗ có các giác quan (dầu rằng các giác quan đến trực tiếp 

từ các cơ quan vật lý của “thân”, ví dụ như giác quan thấy, nghe,…).  

   Tính Đạo Đức (Morality):  

Giống Đức Chúa Trời, con người là tạo vật vốn có đạo đức, hiểu được 

rằng phải có thiện, ác (dầu rằng điều ấy đã đến theo hậu quả của Cuộc 

Sa Ngã). 

   Năng Lực Cai Quản (Dominionality):  

Giống Đức Chúa Trời, con người đã được ban cho thẩm quyền trên 

mọi loài tạo vật, được sử dụng mọi nguồn lực trên thế gian cho phúc 

lợi, sự an hưởng, và sự sinh tồn của mình.  

 

IIVV..33  Hình Ảnh Thiên ThượHình Ảnh Thiên Thượnngg::  Ảnh Hưởng Của Cuộc Sa Bại Nguyên ThủyẢnh Hưởng Của Cuộc Sa Bại Nguyên Thủy 

 

 Các Khả Năng Chọn Lựa: 

 a. Con người vẫn còn thủ đắc hoàn toàn Hình Ảnh Thiên Thượng (imago 

Dei) và chỉ làm méo mó hình ảnh ấy bằng tội lỗi cá nhân mà thôi.  

 b. Con người đã hoàn toàn đánh mất Hình Ảnh Thiên Thượng. Hình Ảnh 

Thiên Thượng chỉ được phục hồi trong duy nhất Đức Chúa Jêsus mà 

thôi.  

 c. Hình Ảnh Thiên Thượng vẫn còn trong con người, nhưng đã bị phai 

nhạt bởi tội lỗi. Hình Ảnh Thiên Thượng chỉ có thể được phục hồi 

trong duy nhất Đức Chúa Jêsus mà thôi. 

  

Kinh Thánh phán cho thấy rất rõ rằng Hình Ảnh Thiên Thượng vẫn còn 

trong con người ở một chừng mực nào đó. Hình Ảnh Thiên Thượng trong 

con người đã bị méo mó nhưng không mất hẳn, đã bị làm hư xấu chứ 

không phải bị bôi xóa hoàn toàn. (Ryrie, Grudem). 

 Sáng. 5:1-3  

““
11
ĐĐââyy  llàà  ssáácchh  cchhéépp  ddòònngg  ddõõii  ccủủaa  AAđđaamm..  NNggààyy  mmàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ddựựnngg  

nnêênn  llooààii  nnggưườờii,,  tthhìì  NNggààii  llààmm  nnêênn  llooààii  nnggưườờii  ggiiốốnngg  nnhhưư  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;  
22
NNggààii  ddựựnngg  nnêênn  nnggưườờii  nnaamm  ccùùnngg  nnggưườờii  nnữữ,,  bbaann  pphhưướớcc  cchhoo  hhọọ,,  vvàà  ttrroonngg  

nnggààyy  đđãã  ddựựnngg  nnêênn,,  đđặặtt  ttêênn  llàà  nnggưườờii..  
33
VVảả,,  AAđđaamm  đđưượợcc  mmộộtt  ttrrăămm  bbaa  mmưươơii  

ttuuổổii,,  ssaannhh  mmộộtt  ccoonn  ttrraaii  ggiiốốnngg  nnhhưư  hhììnnhh  ttưượợnngg  mmììnnhh,,  đđặặtt  ttêênn  llàà  SSếếtt..””  

 Sáng. 9:6  

““HHễễ  kkẻẻ  nnààoo  llààmm  đđổổ  mmááuu  nnggưườờii,,  tthhìì  ssẽẽ  bbịị  kkẻẻ  kkhháácc  llààmm  đđổổ  mmááuu  llạạii;;  vvìì  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  llààmm  nnêênn  nnggưườờii  nnhhưư  hhììnnhh  ccủủaa  NNggààii..””  

 Gia. 3:8-9  

““
88
NNhhưưnngg  ccááii  llưưỡỡii,,  kkhhôônngg  aaii  ttrrịị  pphhụụcc  đđưượợcc  nnóó;;  ấấyy  llàà  mmộộtt  vvậậtt  ddữữ  nnggưườờii  ttaa  
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kkhhôônngg  tthhểể  hhããmm  ddẹẹpp  đđưượợcc::  ĐĐầầyy  ddẫẫyy  nnhhữữnngg  cchhấấtt  đđộộcc  ggiiếếtt  cchhếếtt..  
99
BBởởii  ccááii  llưưỡỡii  

cchhúúnngg  ttaa  kkhheenn  nnggợợii  CChhúúaa,,  CChhaa  cchhúúnngg  ttaa,,  vvàà  ccũũnngg  bbởởii  nnóó  cchhúúnngg  ttaa  rrủủaa  ssảả  

llooààii  nnggưườờii,,  llàà  llooààii  ttạạoo  tthheeoo  hhììnnhh  ảảnnhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..””  

 

IIVV..44  Hình Ảnh Thiên ThượHình Ảnh Thiên Thượnngg::  MMột Bài Tập Quan Trọngột Bài Tập Quan Trọng  

  

  

 
Vẫn Còn 

Nguyên Vẹn 
Đã Bị Méo Mó 

Đã 

Mất Hoàn Toàn 

Nhân Cách 

(Personality) 
   

Tính Đời Đời 

(Eternality) 
   

Tính Tương Quan 

(Relationality) 
   

Tính Duy Ý Chí 

(Volitionality) 
   

Tính Duy Lý 

(Rationality) 
   

Tính Duy Linh 

(Spirituality) 
   

Tính Hữu Thể 

(Physicality) 
   

Tính Đạo Đức 

(Morality) 
   

Năng Lực Cai Quản 

(Dominionality) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


