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THIÊN CHÚA LÀM MỌI THỨ! Khi
Đức Chúa Trời tạo ra người đàn ông đầu
tiên, A-đam, ông sống trong Vườn Địa
Đàng với vợ mình, Ê-va. Họ hoàn toàn
hạnh phúc khi vâng lời
Chúa và tận hưởng sự hiện
diện của Ngài cho đến một ngày ...

"Có phải Chúa đã bảo
bạn không được ăn của
mọi cây?" con rắn hỏi
Evà. "Chúng tôi có thể ăn
mọi loại trái cây, trừ một loại," cô ấy trả lời.
"Nếu chúng ta ăn hoặc chạm vào quả đó, chúng
ta sẽ chết." "Cô sẽ không chết đâu," con rắn
nhếch mép. "Bạn sẽ trở nên
giống như Chúa." Ê-va
muốn trái của cây đó. Cô
lắng nghe con rắn và ăn
trái cây.

Sau khi Ê-va không vâng lời Đức Chúa
Trời, bà đã dẫn A-đam đi ăn trái cây.
Adam lẽ ra phải nói, "Không! Tôi sẽ
không làm trái Lời Đức Chúa Trời."

Khi A-đam và Ê-va phạm
tội, cả hai đều biết mình khỏa thân. May những
chiếc lá vả vào tạp dề, họ che mình và trốn trong
bụi rậm để tránh sự hiện diện của Chúa.

Trong buổi tối mát trời Chúa ra vườn. Ông biết những
gì A-đam và Ê-va đã làm. A-đam đổ lỗi cho Ê-va.
Ê-va đổ lỗi cho con rắn. Đức Chúa Trời phán:
"Con rắn bị nguyền rủa. Người phụ nữ sẽ đau
đớn khi có con." "A-đam, bởi vì ngươi đã
phạm tội, trái đất bị nguyền rủa bởi gai và
cây tật lê. Ngươi sẽ vất vả và đổ mồ
hôi để có được thức ăn hàng ngày."

Đức Chúa Trời đưa A-đam và Ê-va
ra khỏi khu vườn tuyệt vời. Bởi vì
họ phạm tội, họ bị ngăn cách khỏi
Đức Chúa Trời ban sự sống!

Chúa đã tạo ra một thanh gươm
rực lửa để ngăn chặn chúng. Đức
Chúa Trời làm áo da cho A-đam
và Ê-va. Chúa lấy da từ đâu?

Trong thời gian, một gia đình được sinh ra với A-đam và
Ê-va. Con trai đầu lòng của họ, Cain, là một người làm vườn.
Con trai thứ hai của họ, Abel, là một người chăn cừu. Một
ngày nọ, Ca-in mang đến cho Chúa một ít rau
quả như một món quà. Abel đã mang một
số con cừu tốt nhất của
mình làm quà tặng
cho Chúa.
Chúa hài lòng
với món quà của
Abel.

Đức Chúa Trời không hài lòng với món
quà của Cain. Cain đã rất tức giận. Nhưng
Chúa nói, "Nếu bạn làm điều đúng, bạn sẽ
không được chấp nhận sao?"

Cơn giận của Cain không biến mất.
Một thời gian sau trên cánh đồng,
anh ta tấn công Abel - và giết anh ta!

Chúa đã nói chuyện với Cain. "Anh trai của em, Abel đâu?"
"Tôi không biết," Cain nói dối. "Tôi là thủ môn của anh trai
tôi sao?" Chúa trừng phạt Cain bằng cách lấy đi khả năng
làm nông của anh và biến anh
thành kẻ lang thang.

Cain đã đi ra khỏi sự hiện diện của CHÚA. Ông đã kết hôn
với một con gái của A-đam và Ê-va. Họ đã nuôi dưỡng một
gia đình. Chẳng bao lâu, các cháu và chắt
của Cain đã lấp đầy thành phố mà
ông thành lập.

Trong khi đó, gia đình của A-đam và Ê-va phát
triển nhanh chóng. Trong những ngày đó, con
người sống lâu hơn nhiều so với ngày nay.

Khi con trai Seth của cô được sinh ra, Eve
nói: "Chúa đã ban Seth cho tôi để thay thế
Abel." Seth là một người đàn ông tin kính,
sống 912 tuổi và có nhiều con.

Trên thế giới, con người ngày càng trở nên độc ác
hơn khi thế hệ này nối tiếp thế hệ khác. Cuối
cùng, Chúa quyết định tiêu diệt loài người
và tất cả các loài thú và chim. Chúa rất
tiếc vì ông đã làm người. Nhưng có
một người đã làm hài
lòng Chúa ...

Người đàn ông này là Nô-ê. Là hậu duệ của Seth, Noah
là người công bình và không chỗ chê trách. Anh đã
bước đi với Chúa. Ông cũng dạy ba con trai
của mình vâng lời Chúa. Bây giờ Đức
Chúa Trời đã lên kế hoạch
sử dụng Nô-ê theo
một cách rất
kỳ lạ và
đặc biệt!

Khởi đầu của nỗi buồn của con người
Một câu chuyện từ Lời Đức Chúa Trời, Kinh thánh,
được tìm thấy trong
Sáng thế ký 3-6

"Lối vào của Lời nói của bạn mang lại ánh sáng."
Thi Thiên 119:130
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Câu chuyện Kinh Thánh này cho chúng
ta biết về Đức Chúa Trời tuyệt vời của chúng ta,
Đấng đã tạo ra chúng ta và là Đấng muốn bạn biết Ngài.
Chúa biết chúng ta đã làm những điều xấu, mà Ngài gọi là tội lỗi.
Hình phạt cho tội lỗi là sự chết, nhưng Đức Chúa Trời yêu thương bạn
rất nhiều Ngài đã sai Con Một của Ngài, Chúa Giê-xu, chết trên Thập tự
giá và bị trừng phạt vì tội lỗi của bạn. Sau đó, Chúa Giê-xu sống lại và
về nhà trên Thiên Đàng! Nếu bạn tin Chúa Giê-xu và xin Ngài tha thứ
cho tội lỗi của bạn, Ngài sẽ làm điều đó! Ngài sẽ đến và sống trong
bạn bây giờ, và bạn sẽ sống với Ngài mãi mãi.
Nếu bạn tin rằng đây là sự thật, hãy nói điều này với Chúa:
Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời, và đã trở thành
người để chết vì tội lỗi của con, và bây giờ Ngài sống lại. Xin hãy đến
trong cuộc đời con và tha thứ tội lỗi cho con, để con có cuộc sống mới
bây giờ, và một ngày nào đó sẽ được ở bên Ngài mãi mãi. Xin giúp con
vâng lời Ngài và sống cho con như con của Ngài. Amen.
Đọc Kinh thánh và nói chuyện với Chúa mỗi ngày! Giăng 3:16

