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Định Nghĩa Hình Tượng và Thần Tượng 

Hình tượng khác với thần tượng, dù chúng có liên quan với nhau.  

Hình tượng là hình ảnh của một người, một vật, một thần linh được chạm trổ, điêu khắc hoặc đúc, nắn nên.  

 Tiếng Anh: graven, carved image; molten, cast image; statue; sculpture; likeness 

 Tiếng Hê-bơ-rơ:   ss   h H4541;        th H4906; pesel H6459; tselem H6754; te  n h H8544 

 Tiếng Hy-lạp: ei  n G1504; h   i    G3667 

Thần tượng bao gồm: (1) những hình tượng được tôn thờ như những đấng thần linh có quyền ban phước, giáng họa; (2) 
tất cả những gì không phải là Thiên Chúa nhưng được tôn kính như Thiên Chúa, từ thiên sứ, ma quỷ, người, vật, cho 
đến sự ham muốn, chủ nghĩa, lý tưởng, ý thức hệ... 

 Tiếng Anh: idol 

 Tiếng Hê-bơ-rơ:   l   l H457; gill l H1544; miphletseth H4656; semel / sêmel H5566  

 Tiếng Hy-lạp: eid l n G1497 

Thánh Kinh Cấm Loài Người Chạm Tượng Hoặc Đúc Tượng 

Thánh Kinh cấm loài người là  tượng để sánh với Thiên Chúa: 

"Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ngươi hãy nói cho dân I-sơ-ra-ên như vầy: Các ngươi đã thấy Ta từ trên trời 
phán xuống cùng; vậy, chớ đúc tượng thần bằng bạc hay bằng vàng mà sánh với Ta." (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:22-23)  

Thánh Kinh cũng cấm loài người là  tượng chạm (pesel H6459) và tượng đúc (  ss   h H4541) "những vật ở trên trời 
cao kia hoặc nơi đất thấp này hoặc trong nước dưới đất," bao gồm các loài sau đ y:  

 tà thần (ngoại trừ Thiên Chúa, là tất cả những thần linh có thật hoặc tưởng tượng, các anh hùng dân tộc được 
phong thần, các tổ phụ lập quốc, tổ tiên trong gia đình hoặc bất cứ người chết nào được tôn thờ để cầu phước)  

 người nam hoặc người nữ 

 thú vật đi trên đất hoặc có cánh bay trên trời 

 côn trùng bò trên đất hoặc cá ở tr ng nước dưới đất 

"Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, 
hoặc trong nước dưới đất." (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:8) 

"Vậy, các ngươi hãy cẩn thận giữ lấy linh hồn mình cho lắm, vì các ngươi không có thấy một hình trạng nào trong ngày 
Giê-hô-va Thiên Chúa các ngươi, từ nơi giữa lửa phán cùng các ngươi, tại Hô-rếp; e các ngươi phải làm hư hoại cho 
mình chăng, và làm một tượng chạm nào, tạo hình trạng của tà thần nào, hoặc hình của người nam hay người nữ, hoặc 
hình của con thú nào đi trên đất, hoặc hình của vật nào có cánh bay trên trời, hoặc hình của loài côn trùng nào bò trên 
đất, hay là hình của con cá nào ở trong nước dưới đất." (Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:15-18) 

Thánh Kinh rủa sả những kẻ chạm hoặc đúc tượng: 

"Đáng rủa sả thay người nào làm tượng chạm hay là tượng đúc, là vật gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, công việc bởi tay 
người thợ, dựng nó lên trong nơi kín nhiệm!..." (Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:15) 
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Từ ngữ "nơi kín nhiệm" trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ có các nghĩa sau đ y: (a) nơi kín đáo, (b) nơi được che chở, bảo vệ, 
(c) nơi riêng tư. 

Trong lời Thánh Kinh trên đ y, chúng ta nhận thấy Thiên Chúa không nói Ngài cấm chúng ta chạ  tượng hay đúc tượng 
để thờ phượng, mà nói Ngài cấm chúng ta chạm tượng hay đúc tượng vì chúng là vật gớm ghiếc đối với Ngài. Tại sao 
những tượng chạm và tượng đúc của "tà thần, người nam, người nữ, con thú đi trên đất, con vật có cánh bay trên trời, 
côn trùng bò trên đất, và con cá ở tr ng nước dưới đất" là gớm ghiếc cho Thiên Chúa? Có lẽ, vì Ngài biết chắc rằng, một 
khi những tượng đó được tạo ra thì chúng sẽ trở thành thần tượng, tức là những vật được loài người tôn kính, thờ 
phượng, và cầu xin. 

Thánh Kinh Cấm Loài Người Thờ Phượng Hình Tượng 

"Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó..." (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:5; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:9) 

Trong số những hình tượng do loài người làm ra, có nhiều hình tượng được người ta tôn kính, thờ phượng. Khi một hình 
tượng được tôn kính, thờ phượng thì chúng biến thành thần tượng, tức là hình tượng được tôn làm thần linh. Ma quỷ có 
thể lợi dụng sự thờ phượng hình tượng và sự mê tín, dị đ  n để làm ra một số dấu kỳ, phép lạ, dẫn dụ loài người càng đi 
sâu vào trong chỗ tối tăm, hư mất. 

Thánh Kinh khẳng định thần tượng và ma quỷ có liên qu n đến nhau. Của cúng thần tượng là cúng tế các quỷ: 

"Nói vậy có ý chi? Của cúng thần tượng có giá trị gì và thần tượng có ra gì chăng? Chắc là không; nhưng đồ người ngoại 
đạo cúng tế là cúng tế các quỷ, chớ không phải cúng tế Thiên Chúa. Vậy, tôi không muốn anh em thông đồng với các 
quỷ." (I Cô-rinh-tô 10:19-20) 

Vì thế, thờ phượng hình tượng là biến hình tượng thành thần tượng, và thờ phượng thần tượng tức là thờ phượng ma 
quỷ, bất kể hình tượng đó được gọi bằng danh hiệu nào. Hành động thờ phượng hình tượng bao gồm việc tôn kính, quỳ 
lạy, cầu xin, đốt hương, dâng hoa quả và các thứ lễ vật cúng tế khác. 

Từ thế kỷ thứ tư ch  đến nay, biết bao nhiêu người mang danh là con dân Chúa nhưng sinh hoạt trong các giáo hội: 
Công Giáo, Chính Thống, Anh Giáo, và một số giáo phái Lutheran, đã thờ phượng những hình tượng   ng d nh "Đức 
Mẹ M ri ," "Đức Chúa Jesus" hoặc tên của các vì "thánh" khi họ sấp mình cầu nguyện với các hình tượng đó. 

Thánh Kinh Cấm Loài Người Hầu Việc Hình Tượng 

"...và cũng đừng hầu việc chúng nó..." (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:5; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:9) 

Có những người không làm ra và không thờ phượng hình tượng nhưng dự phần trong sự hầu việc hình tượng. Tất cả 
những hoạt động nào nhằ  chă  sóc, bảo vệ, tu bổ, vận chuyển, an vị (đặt hình tượng vào một chỗ nà  đó), tr ng sức, 
quảng bá,  u  bán hình tượng đều là hầu việc hình tượng. 

Ghi Nhớ 

Chúng ta cần ghi nhớ:  

(1) Lý do duy nhất được Thánh Kinh nêu ra trong lệnh cấm chạ  tượng và đúc tượng không phải vì chúng ta dựng 
tượng để thờ, mà vì chúng là vật gớm ghiếc đối với Thiên Chúa. "Đáng rủa sả thay người nào làm tượng chạm hay là 
tượng đúc, là vật gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va..." (Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:15) 

(2) Điều răn thứ h i tr ng Mười Điều Răn bao gồm: 

 Không được làm hình tượng 

 Không được thờ phượng hình tượng 

 Không được hầu việc hình tượng 

Nhiều người cho rằng Thiên Chúa chỉ cấm là  tượng để thờ, chứ Ngài không cấm là  tượng để chơi hoặc để trang trí. 
Tuy nhiên, Lời Chúa khẳng định Ngài cấm ba điều: cấm làm hình tượng, cấm thờ hình tượng, và cấm hầu việc hình 
tượng. Nếu như có một đạo luật được ban hành với nội dung như sau: "Mọi công dân chớ trồng thuốc phiện, chớ hút 
thuốc phiện, và cũng đừng mua bán thuốc phiện, vì thuốc phiện có hại cho sức khỏe;" thì có thể nào các công dân lý luận 
rằng: "Chính phủ chỉ cấm trồng thuốc phiện để hút hoặc mua bán chứ không cấm trồng thuốc phiện để làm kiểng? 

(3) Thiên Chúa cấm loài người làm hình tượng để sánh với Ngài, vì thế chúng ta không được làm bất cứ một hình tượng 
nào gọi là hình tượng của Chúa. "...chớ đúc tượng thần bằng bạc hay bằng vàng mà sánh với Ta" (Xuất Ê-díp-tô Ký 
20:23). 

(4) Thiên Chúa cấm loài người chạm và đúc hình tượng của: " tà thần, người nam hoặc người nữ, thú vật đi tr n đất 
hoặc có cánh bay trên trời, côn trùng bò tr n đất hoặc cá ở tr ng nước dưới đất" (Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:15-18). 
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(5) Hầu việc hình tượng dưới bất cứ hình thức nào cũng đều là vi phạm điều răn của Thiên Chúa, là có tội. 

(6) Nhiều gia đình tín đồ và trong những nơi gọi là "nhà thờ" treo các loại tranh ảnh gọi là "hình Chúa." Đó cũng là một 
hình thức thờ hình tượng, vì đã đem những tranh ảnh được tạo ra bởi sự tưởng tượng củ  người vẽ, sánh với Chúa, gọi 
nó là "Chúa" và tôn kính nó, đặt nó vào những nơi trang trọng, thậm chí có người còn cầu nguyện với các tranh ảnh đó. 

Áp Dụng Lời Chúa Dạy về Hình Tượng và Thần Tượng Trong Nếp Sống Đạo 

(1) Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, đem tất cả các tượng chạm và tượng đúc mang hình dáng của "tà thần, người 

nam hoặc người nữ, thú vật đi trên đất hoặc có cánh bay trên trời, côn trùng bò trên đất hoặc cá ở trong nước 
dưới đất" kể cả các hình tượng được gọi là "tượng Chúa" ra khỏi nhà cửa, cơ sở làm ăn, và mọi sản nghiệp của chúng 
ta. Nhân d nh Đức Chúa Jesus Christ, đập vỡ chúng nó và ném vào thùng rác. 

(2) Nhân d nh Đức Chúa Jesus Christ, đem tất cả những tranh ảnh gọi là "hình Chúa" ra khỏi nhà cửa, cơ sở làm ăn, và 
mọi sản nghiệp của chúng ta. Nhân d nh Đức Chúa Jesus Christ, xé, đập vỡ chúng nó, và ném vào thùng rác. 

(3) Không mua bán, lưu trử, trao tặng các loại hình tượng và tranh ảnh nói trên. 

(4) Không chụp hình, qu   phi  trước các loại hình tượng và tranh ảnh nói trên dù là nơi công viên, khu giải trí h   đài kỷ 
niệm.  

(5) Không thăm viếng những danh lam thắng cảnh có các đền, đình, chùa, miếu, am, điện... dùng làm nơi thờ phượng 
các tà thần. 

(6) Không tham dự các lễ cúng giổ người chết. Không ăn uống các thức ăn đã dâng cúng cho người chết hoặc tà thần. 

(7) Không mua sắm, ăn uống, vui chơi trong những nơi có bàn thờ tà thần, tiêu biểu là các am, bệ, khám hay trang thờ 
thần tài, ông địa, Phật Di-lạc, Phật Quan Âm, Bà Maria... 

Nguyện Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật dắt chúng ta là con dân Chúa vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa và thánh hóa 
chúng ta bằng chính Lời Chúa. 

 
Huỳnh Christian Timothy 
15.12.2011 
 


