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Ở Ca-na-an, cả Ap-ram và Lót đề 
trở nên giàu có. Họ có nhiều đàn 
gia súc lớn đến nỗi không có đủ 
bãi cỏ cho chúng ăn. 

Nhiều năm sau  
đó, ở một nơi có 
tên là U-rơ xứ  
Canh – đê, Chúa  
đã phán với một 
người đàn ông  
tên là Ap-ram.  
Chúa bảo: “Con  
hãy rời bỏ  
quê hương,  
dân con và  
nhà cha con  
để đi đến  
xứ Ta sẽ  
chỉ cho  
con.” 

Chúa muốn chúng ta sống trên khắp 
nơi trên thế giới mà Ngài đã tạo 
dựng. Do vậy, Chúa đã tạo ra nhiều 
điều thật đặc biệt. Bất ngờ, nhiều  

nhóm người nói bằng nhiều ngôn 
 ngữ khác nhau. Chúa đã cho 

 họ ngôn ngữ mới. 

Ap-ram ra đi đúng theo lời Chúa truyền bảo. 
Chúa đã đưa ông đến với xứ Ca-na-an. Vợ ông  
Sa-rai và Lót, cháu Ông cũng theo ông đến đó.  

Tất cả những người nói cùng một ngôn ngữ tách ra 
cùng nhau. Có lẽ, con người trở nên e sợ những 
người khác khi họ không hiểu được ngôn ngữ của 
người đó. Bằng cách này, Chúa đã đưa con người             
               đến những quốc gia  
               khác nhau.  
 
 
 
 
 
 
 
                          Thành phố mà  
                          họ bỏ đi có tên  
                                gọi là Ba-bên,  
                                có nghĩa là  
                                lôn xộn. 

Họ nói rằng: “Chúng ta sẽ 
xây dựng một thành phố tuyệt 
vời với một tòa tháp cao đến 
tận nước Thiên Đàng”. “Hãy 
luôn luôn sống cùng nhau”. 
Tất cả chúng ta đều nói cùng  
           một thứ tiếng.  
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Chúa cũng phán với  
Ap-ra-ham rằng Người 
sẽ hủy diệt con người 
gian ác của thành  
Sô-dom và Gô-mơ-ra. 
Lót, cháu trai của  
Ap-ra-ham đã sống ở  
  thành Sô-dom cùng  
  với gia đình mình. 

                             Ba người đàn ông 
Chúa chọn đã đến với Ap-ram và Sa-rai. Họ nói 
rằng “Bà sẽ có con sớm thôi”. Sa-rai cười lớn 
tiếng. Bà đã không tin và lời Chúa. Bà đã  
chín mươi tuổi rồi còn sinh con được sao. 

Lót đã chọn một vùng đồng bằng 
rộng lớn có cỏ xanh tươi được điểm 
thêm bằng những thành phố và làng 
mạc. Nó trông thật tuyệt nhưng con 
người ở đó rất gian ác.  

Chúa bảo Ap-ram rằng từ nay tên Ông sẽ đổi 
thành Ap-ra-ham (“cha của các dân tộc”) và  
Sa-rai sẽ đổi tên thành Sa-ra (“nữ vương”). 

           Sauk hi Lót bỏ đi, Chúa nói với  
           Ap-ram: “Ta sẽ ban cho con tất  
           cả đất đai của Ca-an-na và dòng  
           dõi con đời đời.” Nhưng Ap-ram  
           và Sa-rai không có con. Vậy làm  
           sao Chúa có thể xác nhận một  
           giao ước  
 
 
 
 
 
 
   lớn đến  
   như vậy? 

Rồi có sự tranh chấp nổi lên giữa người 
chăn súc vật của Lót và Ap-ram. Ap-ram 
nói với Lót: “Không nên có sự tranh 
chấp giữa Bác và cháu cũng như giữa 
người chăn súc vật của Bác và cháu. 
Chúng ta hãy chia tay nhau. Lót, cháu 
hãy chọn vùng đất mà cháu muốn trước 
đi”. 
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Chúa xác nhận giao ước với Áp-ra-ham  
 

 Một câu chuyện về lời của Chúa,  
được tìm thấy trong Kinh Thánh  

 
Sáng thế ký 11-21 

“Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng.”  
Thi Thiên 119:130 

Đức Chúa Trời 
thực hiện lời 
giao ước với 
Ap-ra-ham va 
Sa-ra. Họ đã 
có một người 
con khi tuổi 
đã già đúng 
như Đức Chúa 
Trời Chúa đã 
giao ước với 
ông. 

Chỉ có Lót và hai người 
con gái của ông rời thành 
an toàn. Chúa lập tức cho 
lửa và mưa diêm sinh  
từ trời đổ xuống  
hai xứ này.  

Có lẽ Ap-ra-ham  
cũng đã suy nghĩ  
về lời giao ước  
của Đức Chúa Trời  
về việc cho ông  
và con của ông xứ  
Ca-na-an đời đời.  
Đức Chúa Trời  
cũng sẽ giữ  
 
            đúng  
            lời  
          giao ước.  

 
 

          Chúa luôn  
            luôn giữ lời  
             giao ước của Ngài.  

Tiếc thay, vợ của Lót  
không nghe lời cảnh báo  
của Chúa và ngoảnh lại  
nhìn đằng sau khi bà ta  
đang chạy. Bà ta  
đã biến thành  
tượng muối. 

Lót đã tin vào lời 
cảnh báo của Chúa 
khi thời gian đến 
nhưng những người 
con rể của Lót 
không chịu rời 
thành Sô-dom.  
Thật bi thảm!  
vì Họ đã không  
tin vào lời  
Chúa. 
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Câu chuyện trong kinh thánh cho chúng ta biết về Đức Chúa 
tuyệt vời đã tạo nên chúng ta và muốn chúng ta biết về Ngài. 

 
Chúa biết chúng ta đã phạm phải những sai lầm mà Ngài cho đó 

là tội lỗi. Sự trừng phạt cho tội lỗi là cái chết, nhưng 
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gửi con trai duy nhất của 
mình là Giê-su, chết trên thánh giá và chịu trừng phạt vì 
tội lỗi của chúng ta. Và rồi, Chúa Giê-su đã trở lại cuộc 
sống và về thiên đàng. Nếu bạn tin vào Chúa Giê-su và xin 

Ngài tha thứ cho tội lỗi của bạn, Ngài sẽ tha thứ!  
Ngài sẽ đến và sống trong bạn bây giờ,  

và bạn sẽ sống với Ngài mãi mãi. 
 

Nếu bạn tin điều này là  
có thật thì hãy nói với Đức Chúa rằng: 

Kính thưa Chúa Giê-su, Tôi tin Ngài là Đức Chúa trời,  
và là người đã chết vì tội lỗi của tôi, và bây giờ Ngài đã 
sống trở lại. Hãy bước vào cuộc sống của tôi và hãy tha thứ 
cho tội lỗi của tôi, để mà tôi có thể có một cuộc đời mới, 
và một ngày nọ Tôi sẽ bên Ngài mãi mãi. Hãy giúp tôi theo 

Ngài và sống vì Ngài như con của Ngài. A-men. 
 

Đọc kinh thánh và tâm sự với Chúa mỗi ngày!    
Giăng 3:16 4 60 

Kết thúc 
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