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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..  
2288
ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  bbaann  pphhưướớcc  cchhoo  llooààii  nnggưườờii  vvàà  

pphháánn  rrằằnngg::  HHããyy  ssaannhh  ssảảnn,,  tthhêêmm  nnhhiiềềuu,,  llààmm  cchhoo  đđầầyy  ddẫẫyy  đđấấtt;;  hhããyy  llààmm  cchhoo  đđấấtt  pphhụụcc  

ttùùnngg,,  hhããyy  qquuảảnn  ttrrịị  llooààii  ccáá  ddưướớii  bbiiểểnn,,  llooààii  cchhiimm  ttrrêênn  ttrrờờii  ccùùnngg  ccáácc  vvậậtt  ssốốnngg  hhàànnhh  

đđộộnngg  ttrrêênn  mmặặtt  đđấấtt”” (Sáng. 1:26-28) 

 

 

 

 1. Theo sự định mạng Thiên Thượng, loài người được chỉ định làm đại biểu của 

Đức Chúa Trời trong việc quan hệ với giới thọ tạo của Ngài (C. 26). 

  (1) “hình Ta”: Hb.  םלצ[tselem], “hình ảnh Thiên Thượng” 

  (2) “tượng Ta”: Hb.  תומד[dᵉmuwth], “sự tương đồng với Thiên Thượng” 

  (3) “quản trị”: Hb.  הדר[radah], “nắm quyền điều khiển” 

 

 2. Loài người gồm hai giống đực và cái, họ đều được mang hình ảnh Thiên 

Thượng, được hưởng sự vinh quang của Đức Chúa Trời (C. 27) 

  (1) “người nam”: Hb.  רכז[zakar], “giống đưc” 

  (2) “người nữ”: Hb.  הבקנ[nᵉqebah], “giống cái” 

  (3) “dựng nên”: Hb.  ארב[bara’], “tạo ra” 

   a. “như hình Ngài”: Theo hình ảnh của Ngài. 

   b. “giống như hình Đức Chúa Trời”: Có sự vinh quang của Đức 

Chúa Trời (Sv. 1Cô. 11:7). 

 

 3. Loài người được ban phước để phát triển dòng dõi, gia tăng ảnh hưởng, 

chiếm ưu thế đối với mọi sự, làm chủ trên mọi sự vì đã được định mạng nắm 

quyền điều khiển cả thế gian trong cương vị là đại biểu của Đức Chúa Trời 

(C. 28). 

  (1) “ban phước”: Hb.  ךרב[barak] 

   a. “sanh sản”: Hb.  הרפ[parah], “phát triển dòng dõi” 

   b. “thêm nhiều”: Hb.  הבר[rabah], “gia tăng ảnh hưởng”  

   c. “đầy dẫy”: Hb.  אלמ[male’], “chiếm ưu thế” 

   d. “phục tùng”: Hb. בכׁש [kabash], “làm chủ” 

  (2) “quản trị”: Hb.  הדר[radah], “nắm quyền điều khiển” (Sv. Hê. 2:7-8) 
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 1. Chúng ta phải hoàn thành chức năng đại biểu của Đức Chúa Trời! 

  ““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”” (Sáng. 1:26) 

 

 2. Chúng ta phải sống phản ánh vinh quang của Đức Chúa Trời! 

  ““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) 

 

 3. Chúng ta phải gìn giữ các phước hạnh được Đức Chúa Trời ban! 

““ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  bbaann  pphhưướớcc  cchhoo  llooààii  nnggưườờii  vvàà  pphháánn  rrằằnngg::  HHããyy  ssaannhh  ssảảnn,,  

tthhêêmm  nnhhiiềềuu,,  llààmm  cchhoo  đđầầyy  ddẫẫyy  đđấấtt;;  hhããyy  llààmm  cchhoo  đđấấtt  pphhụụcc  ttùùnngg,,  hhããyy  qquuảảnn  ttrrịị  

llooààii  ccáá  ddưướớii  bbiiểểnn,,  llooààii  cchhiimm  ttrrêênn  ttrrờờii  ccùùnngg  ccáácc  vvậậtt  ssốốnngg  hhàànnhh  đđộộnngg  ttrrêênn  mmặặtt  

đđấấtt”” (Sáng. 1:28) 

 

 

 

 

 

 

 

 


