
 

 

 

 

 

 

 

““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..    

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. 1:26-27) 

 

 

 

Cơ Đốc Nhân chúng ta lắm khi còn mơ hồ về những vấn đề như nhờ đâu con người được kể là tạo vật cao trọng 

hơn hết trong thế giới thọ tạo của Đức Chúa Trời, vì sao chúng ta phải tôn trọng tha nhân bất kể hiện trạng của họ là 

như thế nào, có hay không trường hợp mà một người nào đó có thể không được kính trọng, phải như thế nào để 

chúng ta biết tôn trọng và được tôn trọng nhiều hơn, phải như thế nào để chúng ta biết kính trọng và được kính trọng 

nhiều hơn,... Tất cả những vấn đề này sẽ không được hiểu biết đầy đủ và thỏa đáng mà có thể thiếu một sự hiểu biết 

về chân giá trị (dignity) và giá trị (value) của con người theo Kinh Thánh. 

 

Phạm trù “chân giá trị” (dignity) được Kinh Thánh đề cập dưới nhiều hình thái khác nhau, định danh hoặc bất định 

danh, nhưng không hề được nhấn mạnh như một chủ đề thần học Kinh Thánh... 

““NNàànngg  mmặặcc  llấấyy  ssứứcc  llựựcc  vvàà  ooaaii  pphhoonngg,,  VVàà  kkhhii  ttưưởởnngg  đđếếnn  bbuuổổii  ssaauu,,  bbèènn  vvuuii  ccưườờii..”” (Châm. 31:25) 

““CCòònn  đđiiềềuu  rrăănn  tthhứứ  hhaaii  đđââyy,,  ccũũnngg  nnhhưư  vvậậyy::  NNggưươơii  hhããyy  yyêêuu  kkẻẻ  llâânn  ccậậnn  nnhhưư  mmììnnhh..”” (Ma. 22:39; Sv. 37-40) 

Trong Châm. 31:25 chân giá trị của “người nữ tài đức” được định danh: “Oai phong” (Hb. Hb. ]radah[ רדה) là một 

từ liệu nói về cái chân giá trị vốn có của người nữ này. Trái lại, trong Ma. 22:39 thì “chân giá trị” không được định 

danh dầu vẫn được xác định cách kín đáo: Hãy yêu “như mình”. 

 

Tương tự với “chân giá trị”, phạm trù “giá trị” (value) cũng là một phạm trù Kinh Thánh được đề cập dưới nhiều 

hình thái khác nhau, định danh hoặc bất định danh, nhưng không hề được nhấn mạnh như một chủ đề thần học Kinh 

Thánh... 

““NNàànngg  mmặặcc  llấấyy  ssứứcc  llựựcc  vvàà  ooaaii  pphhoonngg,,  VVàà  kkhhii  ttưưởởnngg  đđếếnn  bbuuổổii  ssaauu,,  bbèènn  vvuuii  ccưườờii..””  (Châm. 31:25) 

““HHããyy  kkíínnhh  mmọọii  nnggưườờii;;  yyêêuu  aannhh  eemm;;  kkíínnhh  ssợợ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;  ttôônn  ttrrọọnngg  vvuuaa..”” (1Phi. 2:17) 

Ở “người nữ tài đức” không những chỉ có “chân giá trị” mà cả “giá trị” của nàng cũng được định danh: “Sức lực” 

(Hb. ]zo„[ זע) là một từ liệu nói về sự uy dũng của nhân cách của người nữ này nhờ ở “chân giá trị” của nàng. Trái lại 

trong 1Phi. 2:17 thì “giá trị” không được định danh dầu vẫn được xác định cách kín đáo: Hãy “kính”, “yêu”, kính 

sợ”, “tôn trọng”.  

 

Dưới ánh sáng của Kinh Thánh, chỉ con người mới có chân giá trị, và chân giá trị của con người đến từ một sự cài  

đặt ngoại lai của Đức Chúa Trời vào bản chất người khi Ngài trực tiếp tạo dựng họ: 

““
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..”” (Sáng. 1:26-27) 

Theo góc nhìn của con người đối với Đức Chúa Trời thì “chân giá trị” của con người là một sự thừa thọ căn bản đối 

với Đức Chúa Trời khiến họ hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời. Ngược lại, từ góc nhìn của Đức Chúa Trời đối với 

con người thì “chân giá trị” của con người là một sự chia sẻ cốt lõi về chính chân giá trị của Ngài khiến cho con 

người có thể được ở trong mối hạnh ngộ vô cùng với chính Ngài. Theo góc nhìn của người đối với người thì người 

nam và người nữ đều có chân giá trị như nhau và vì vậy mà, về nguyên tắc, tất cả mọi người đều có chân giá trị như 

nhau.   



 

 

Khác với “chân giá trị”, phạm trù “giá trị” có thể được dùng để đề cập đến sức mạnh của nhân cách hay qui mô của 

sự hoàn thành của một người: 

““
66
  CCũũnngg  pphhảảii  kkhhuuyyêênn  nnhhữữnngg  nnggưườờii  ttuuổổii  ttrrẻẻ  ởở  cchhoo  ccóó  ttiiếếtt  đđộộ..  

77
  HHããyy  llấấyy  mmììnnhh  ccoonn  llààmm  ggưươơnngg  vvềề  vviiệệcc  llàànnhh  cchhoo  hhọọ,,  ttrroonngg  

ssựự  ddạạyy  ddỗỗ  pphhảảii  cchhoo  tthhaannhh  ssạạcchh,,  nngghhiiêêmm  ttrraanngg,,  
88
  nnóóii  nnăănngg  pphhảảii  llờờii,,  kkhhôônngg  cchhỗỗ  ttrráácchh  đđưượợcc,,  đđặặnngg  kkẻẻ  nngghhịịcchh  hhổổ  tthhẹẹnn,,  

kkhhôônngg  đđưượợcc  nnóóii  xxấấuu  cchhúúnngg  ttaa  đđiiềềuu  cchhii..”” (Tít 2:6-8) 

Từ liệu “nghiêm trang” (Tít 2:7) trong Tiếng Hy Lạp là Gr. σεμνότης [semnotes] là một từ liệu nói về sự đáng kính 

có được nhờ việc chịu tuân theo những mẫu mực phù hợp với chân giá trị của Đức Chúa Trời. Chính “sự đáng kính” 

này cùng với những sự tương tự như thế làm nên “giá trị” cho một người. Như vậy “giá trị” là sự thể hiện ra qua 

nhân cách hay qui mô của sự hoàn thành của một người sống theo chân giá trị. Theo sự nhìn nhận của Đức Chúa 

Trời, khi người ta không còn ở dưới sự ảnh hưởng của chân giá trị thì giá trị của họ cũng không còn: 

““CChhúúnngg  ttôôii  hhếếtt  tthhảảyy  đđãã  ttrrởở  nnêênn  nnhhưư  vvậậtt  ôô  uuếế,,  mmọọii  vviiệệcc  ccôônngg  bbììnnhh  ccủủaa  cchhúúnngg  ttôôii  nnhhưư  ááoo  nnhhớớpp;;  cchhúúnngg  ttôôii  tthhảảyy  đđềềuu  hhééoo  

nnhhưư  lláá,,  vvàà  ttộộii  áácc  cchhúúnngg  ttôôii  nnhhưư  ggiióó  đđùùaa  mmììnnhh  đđii..”” (Ês. 64:6) 

““
2222

  HHọọ  ttựự  xxưưnngg  mmììnnhh  llàà  kkhhôônn  nnggooaann,,  mmàà  ttrrởở  nnêênn  đđiiêênn  ddạạii;;  
2233

  hhọọ  đđãã  đđổổii  vviinnhh  hhiiểểnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  kkhhôônngg  hhềề  hhưư  nnáátt  

llấấyy  hhììnnhh  ttưượợnngg  ccủủaa  llooààii  nnggưườờii  hhaayy  hhưư  nnáátt,,  hhooặặcc  ccủủaa  đđiiểểuu,,  tthhúú,,  ccôônn  ttrrùùnngg..”” (Rô. 1:22-23) 

 

“Người Nữ Tài Đức” trong Châm. 31 được mô tả như một người mặc đầy “chân giá trị” và “giá trị” là hai phạm trù 

tương quan nhau cách hữu cơ: Chân giá trị càng được nguyên vẹn, càng có hiệu lực tác động cao trên đời sống một 

người thì giá trị thể hiện ra trên đời sống người ấy càng cao: 

““
2255

  NNàànngg  mmặặcc  llấấyy  ssứứcc  llựựcc  vvàà  ooaaii  pphhoonngg,,  VVàà  kkhhii  ttưưởởnngg  đđếếnn  bbuuổổii  ssaauu,,  bbèènn  vvuuii  ccưườờii..  
2266

  NNàànngg  mmởở  mmiiệệnngg  rraa  ccáácchh  kkhhôônn  

nnggooaann,,  PPhhéépp  ttắắcc  nnhhâânn  ttừừ  ởở  nnơơii  llưưỡỡii  nnàànngg..  
2277

  NNàànngg  ccooii  ssóócc  đđưườờnngg  llốốii  ccủủaa  nnhhàà  mmììnnhh,,  KKhhôônngg  hhềề  ăănn  bbáánnhh  ccủủaa  ssựự  bbiiếếnngg  

nnhháácc..  
2288

  CCoonn  ccááii  nnàànngg  cchhỗỗii  ddậậyy,,  cchhúúcc  nnàànngg  đđưượợcc  pphhưướớcc;;  CChhồồnngg  nnàànngg  ccũũnngg  cchhỗỗii  ddậậyy,,  vvàà  kkhheenn  nnggợợii  nnàànngg  rrằằnngg::  
2299

  CCóó  

nnhhiiềềuu  nnggưườờii  ccoonn  ggááii  llààmm  llụụnngg  ccáácchh  ttààii  đđứứcc,,  NNhhưưnngg  nnàànngg  ttrrổổii  hhơơnn  hhếếtt  tthhảảyy..”” (Châm. 31:25-29).  

 

Đức Chúa Trời muốn chúng ta tôn trọng (honor) chân giá trị của tha nhân và kính trọng (respect) tha nhân. Tôn trọng 

và kính trọng là hai phạm trù khác nhau, chúng có thể đi đôi với nhau chứ không nhất thiết sẽ cứ đi đôi với nhau. 

Nếu một vị quan chức mà có nhân cách quá tồi tàn thì rất khó cho người ta kính trọng vị quan chức ấy (respect); 

nhưng chức trách của vị quan chức ấy là điều vốn được Đức Chúa Trời ban cho (Sv. Rô. 13:1; 1Ti. 2:2; Tít 3:1) và 

trở thành một bộ phận trong chân giá trị của vị quan chức ấy thì phải được tôn trọng (honor). Đây là một nguyên tắc 

Kinh Thánh đòi hỏi chúng ta phải tôn trọng dầu rằng không thể kính trọng được (Sv. 1Phi. 2:17). 

 

Như vậy, tôn trọng mọi người là phận sự của chúng ta còn việc có được sự kính trọng của chúng ta hay không thì đó 

là việc của họ. Khi đời sống của một người, bất kể người đó là ai, tỏ ra cho thấy là không còn chịu tuân theo những 

mẫu mực phù hợp với chân giá trị của Đức Chúa Trời thì ấy là lúc họ tự đánh mất giá trị của mình. Kinh Thánh xem 

những người như vậy là người đang trong trạng thái ngủ về thuộc linh mà chỉ duy nhất Đức Thánh Linh của Đức 

Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ mới có thể thay đổi được họ khi họ chịu để cho Ngài thay đổi họ!  

““
88
  VVảả,,  llúúcc  ttrrưướớcc  aannhh  eemm  đđưươơnngg  ccòònn  ttốốii  ttăămm,,  nnhhưưnngg  bbââyy  ggiiờờ  đđãã  nnêênn  nnggưườờii  ssáánngg  lláánngg  ttrroonngg  CChhúúaa..  HHããyy  bbưướớcc  đđii  nnhhưư  

ccáácc  ccoonn  ssáánngg  lláánngg;;  
99
  vvìì  ttrrááii  ccủủaa  ssựự  ssáánngg  lláánngg  ởở  ttạạii  mmọọii  đđiiềềuu  nnhhâânn  ttừừ,,  ccôônngg  bbììnnhh  vvàà  tthhàànnhh  tthhậậtt..  

1100
  HHããyy  xxéétt  đđiiềềuu  cchhii  vvừừaa  

llòònngg  CChhúúaa,,  
1111

  vvàà  cchhớớ  ddựự  vvààoo  ccôônngg  vviiệệcc  vvôô  íícchh  ccủủaa  ssựự  ttốốii  ttăămm,,  tthhàà  qquuởở  ttrráácchh  cchhúúnngg  nnóó  tthhìì  hhơơnn;;  
1122

  vvìì  ddầầuu  nnóóii  đđếếnn  đđiiềềuu  

mmàà  nnhhữữnngg  nnggưườờii  đđóó  llààmm  ccáácchh  kkíínn  ggiiấấuu,,  ccũũnngg  đđãã  llàà  hhổổ  tthhẹẹnn  rrồồii..  
1133

  NNhhưưnngg  hhếếtt  tthhảảyy  mmọọii  ssựự  đđãã  bbịị  qquuởở  ttrráácchh  đđềềuu  đđưượợcc  ttỏỏ  

rraa  bbởởii  ssựự  ssáánngg;;  pphhààmm  đđiiềềuu  cchhii  đđãã  ttỏỏ  rraa  tthhìì  ttrrởở  nnêênn  ssựự  ssáánngg  vvậậyy..  
1144

  CChhoo  nnêênn  ccóó  cchhéépp  rrằằnngg::  NNggưươơii  đđưươơnngg  nnggủủ,,  hhããyy  

tthhứứcc,,  hhããyy  vvùùnngg  ddậậyy  ttừừ  ttrroonngg  đđáámm  nnggưườờii  cchhếếtt,,  tthhìì  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ssẽẽ  cchhiiếếuu  ssáánngg  nnggưươơii..”” (Êph. 5:8-14) 

 

Chân giá trị của chúng ta đến từ Đức Chúa Trời và giá trị của chúng ta tùy thuộc vào việc chúng ta chịu tuân theo 

những mẫu mực về giá trị phù hợp với chân giá trị của Đức Chúa Trời như thế nào. Nhưng, dầu có như thế nào thì 

Đức Chúa Trời vẫn muốn Cơ Đốc Nhân chúng ta là người dễ dạy!  

 


