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Ai đã tạo ra chúng tôi? Kinh Thánh, Lời Đức Chúa Trời, cho
biết loài người bắt đầu như thế nào. Cách đây rất lâu, Đức
Chúa Trời đã tạo ra người đàn ông đầu tiên và đặt tên cho
anh ta là Adam. Đức Chúa Trời đã tạo ra A-đam từ
bụi đất. Khi Đức Chúa Trời thổi sự sống vào A-đam,
ông đã sống lại. Anh thấy mình
đang ở trong một khu
vườn xinh đẹp tên là
Eden.

Trước khi Đức Chúa Trời tạo ra A-đam, Ngài đã tạo ra một
thế giới tươi đẹp với đầy những điều kỳ diệu. Từng bước
Chúa tạo ra những nơi đồi núi và không gian thảo nguyên,
những bông hoa thơm ngát và những cây cao, những chú
chim có bộ lông rực rỡ và những chú ong vo ve, những
chú cá voi và ốc sên trơn trượt. Trên thực tế,

Chúa đã tạo ra mọi thứ
ở đó - mọi thứ.

Ngay từ thuở sơ khai, trước
khi Chúa tạo ra bất cứ điều gì,
không có gì ngoại trừ Chúa.
Không có người hoặc địa
điểm hoặc sự vật. Không có
gì. Không có ánh sáng
và không có bóng tối.
Không lên và không
xuống. Không có
ngày hôm qua và không
có ngày mai. Chỉ có Chúa
là Đấng không có khởi đầu.
Rồi Chúa đã hành động!

Ban đầu, Đức Chúa Trời
tạo ra trời và đất.

Và trái đất không có hình
dạng và hư không. Và
bóng tối trên mặt vực
sâu. Rồi Chúa nói.
"Để có được
ánh sáng."

Và có ánh sáng. Chúa gọi ánh sáng là Ngày và bóng tối
Ngài gọi là Đêm. Và buổi tối và buổi sáng là ngày đầu tiên.

Vào ngày thứ hai, Đức Chúa Trời đã đưa nước của các đại
dương, biển và hồ vào trật tự dưới Thiên đàng. Vào ngày
thứ ba, Đức Chúa Trời phán: "Hãy để cho vùng đất khô cằn
xuất hiện." Và nó đã xảy ra.

Đức Chúa Trời cũng truyền lệnh cho cỏ và hoa, cây bụi
và cây cối xuất hiện. Và họ đã xuất hiện.
Và buổi tối và buổi sáng
là ngày thứ ba.

Sau đó, Đức Chúa Trời tạo ra
mặt trời, mặt trăng và nhiều ngôi
sao đến nỗi không ai có thể đếm
được. Và buổi tối và buổi sáng
là ngày thứ tư.

Tiếp theo là các sinh vật
biển, cá và chim trong danh
sách của Đức Chúa Trời.
Vào ngày thứ năm, Ngài
làm ra những con cá kiếm
lớn và cá mòi nhỏ, những
con đà điểu chân dài và
những con chim hót vui vẻ.
Đức Chúa Trời đã làm ra
mọi loại cá để làm đầy
nước đất và mọi loại chim
để thưởng thức đất và biển
và bầu trời. Và buổi tối và
buổi sáng là ngày thứ năm.

Sau đó, Chúa lại nói. Ông ấy nói, "Hãy để trái đất sinh ra
các sinh vật sống..." Mọi loại động vật và côn trùng, bò sát
ra đời. Có những con voi rung chuyển trái đất và những con
hải ly bận rộn. Những chú khỉ tinh nghịch và những chú cá
sấu vụng về. Sâu tóc giả và sóc chuột táo tợn. Hươu cao cổ
băng đảng và lũ pussycats. Mỗi loại động vật đều do Chúa
tạo ra vào ngày đó.
Và buổi tối và buổi sáng là ngày thứ sáu.

Chúa đã làm một việc khác vào ngày thứ sáu - một điều rất
đặc biệt. Mọi thứ đã sẵn sàng cho Man. Có thức ăn trên
đồng ruộng và động vật để phục vụ anh ta. Và Đức Chúa
Trời phán, "Chúng ta hãy tạo ra con người theo hình ảnh
của Chúng ta. Hãy để người ấy
làm chúa tể trên mọi vật trên đất."
VÌ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ TẠO
NGƯỜI TRONG HÌNH ẢNH
CỦA CHÍNH MÌNH;
TRONG HÌNH ẢNH
CỦA ĐỨC CHÚA
TRỜI ĐÃ TẠO
RA NGÀI ...

Đức Chúa Trời
đã nói chuyện
với A-đam.
"Hãy ăn những
gì bạn muốn
trong vườn.
Nhưng đừng ăn
từ cây biết điều
thiện và điều ác.
Nếu bạn ăn từ
cây đó, bạn chắc
chắn sẽ chết."

CHÚA là Đức Chúa Trời phán: "Thật không tốt khi con
người ở một mình. Ta sẽ làm người giúp đỡ nó." Đức
Chúa Trời mang tất cả chim chóc và thú vật
đến cho A-đam. Adam đã đặt tên cho tất
cả chúng. Anh ấy phải rất thông minh
để làm như vậy. Nhưng trong số tất
cả các loài chim và thú không có bạn
tình nào thích hợp cho Adam.

Đức Chúa Trời đã đưa A-đam vào giấc ngủ say và sâu. Loại
bỏ một trong những xương sườn của người đàn ông đang
ngủ, Chúa đã hình thành Người phụ nữ từ xương sườn của
Adam. Người phụ nữ mà Đức
Chúa Trời tạo ra hoàn toàn
đúng đắn khi trở thành
bạn đời của Adam.

Chúa đã tạo ra mọi thứ trong sáu ngày. Sau đó,
Đức Chúa Trời ban phước cho ngày thứ bảy và
biến nó thành một ngày nghỉ ngơi. Trong Vườn
Địa Đàng, A-đam và Ê-va vợ ông đã có được
hạnh phúc trọn vẹn khi vâng lời Đức Chúa
Trời. Đức Chúa Trời là CHÚA của họ,
Đấng Cung Cấp và Bạn của họ.

Khi Chúa tạo ra mọi thứ
Một câu chuyện từ Lời Đức Chúa Trời, Kinh thánh,
được tìm thấy trong
Sáng thế ký 1-2

"Lối vào của Lời nói của bạn mang lại ánh sáng."
Thi Thiên 119:130

Kết thúc

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

