Và Giê- Hô- Va Ĉӫc Chúa
Trӟi phán rҳng: “Loài
ngѬӟi ӡ mӛt mình thì
không tӓt, Ta sҿ làm nên
mӛt kҽ giúp đӣ nó” Ngài
nұn nên các loңi chim,
thú và A-đam đã đҹt tên
cho tҧt cҥ các loài này.

A-đam chұc hҵn rҧt
thông minh đӅ làm
đѬӥc điӃu này. NhѬng
trong tҧt cҥ các
loài chim thú, A-đam
chҵng tìm đѬӥc ai
giúp đӣ giӓng nhѬ
mình hӁt.
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Giê-Hô-Va Ĉӫc Chúa Trӟi
đã làm cho A-đam ngө mê,
bèn lҧy mӛt xѬѪng sѬӟn,
Ngài đã dùng xѬѪng sѬӟn
lҧy tӭ A-đam làm nên mӛt
ngѬӟi nӱ. NgѬӟi nӱ Chúa
làm nên cho A-đam thì
hoàn toàn phù hӥp.

Chúa tңo dӳng tҧt cҥ mӏi thӫ
trong 6 ngày. Ngài ban phѬӝc
cho ngày thӫ 7 là ngày Thánh,
đó là ngày nghӋ ngѪi.
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Trong vѬӟn Ê-đen, A-đam cùng vӥ
mình là Ê-va có mӛt cuӛc sӓng hңnh
phúc trӏn vһn làm theo lӟi dңy cөa
Giê- Hô- Va Ĉӫc Chúa Trӟi, Ngài là
Vua cөa hӏ, là Ĉҧng chu cҧp cho hӏ
và cǊng là bңn cөa hӏ.

Khi Chúa tңo ra
vңn vүt
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Khi Chúa tңo ra vңn vүt
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Cӳu ѫӝc 1-2

NgѬӟi dӍch Trҩn ThӍ Thҥo
NgѬӟi sұp xӁp
Bob Davies; Tammy S.

Tác giҥ Edward Hughes
NgѬӟi Chú thích
Byron Unger; Lazarus

TruyӋn 1 trong sӕ 60 truyӋn
M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg MB R3C 2G1 Canada

“Lӟi Chúa là lӓi đi ban cho sӳ sáng.”
Thi Thiên 119:130

Giҧy phép: Bңn có quyӃn sao chép hay xuҧt bҥn truyӉn này
miӇn là bңn không sӯ dӧng vào mӧch đích thѬѪng mңi.
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Chúa biӁt rҳng chúng ta đã làm nhӱng điӃu sai trái
mà Ngài cho là tӛi lәi. Và cái giá phҥi trҥ cho
tӛi lәi ҧy là cái chӁt.
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gӯi con trai
duy nhҧt cөa mình là đӫc chúa Gie-su xuӓng trҩn
gian, chӁt trên thүp tӳ giá và cӫu vӝt tӛi lәi cөa
chúng ta. Chúa Giê-su đã sӓng lңi và đã vӃ nѬӝc
thiên đàng. Bây giӟ Chúa sҿ tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa chúng ta.

TiӃng ViӋt

Vietnamese

Ĉӫc Chúa
Ĉӫc Chúa
sӳ sӓng.
khu vѬӟn

Ai đã tңo ra chúng ta? Kinh Thánh, là lӟi
Chúa, kӅ vӃ sӳ bұt đҩu cөa con ngѬӟi. Cách
đây rҧt lâu, Ĉӫc Chúa Trӟi đã tңo ra ngѬӟi
đàn ông đҩu tiên và đҹt tên là A-đam.

Trӟi đã tңo ra A-đam tӭ bӧi đҧt. Khi
Trӟi hà sinh khí vào A-đam, A-đam có
Anh ta tìm thҧy chính mình trong mӛt
xinh đһp có tên là Ê-đen.

NӁu bңn muӓn rǊ bõ tӛi lәi cөa mình, bңn hãy nói
vӝi Chúa: ThѬa Chúa, Con tin rҳng Chúa
Giê-su đã chӁt vì con và bây giӟ Ngài đã sӓng lңi.
Hãy đӁn vӝi cuӛc đӟi con và tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa con, vì vүy con có thӅ có mӛt cuӛc sӓng
mӝi, và rӕi con sҿ ӡ bên Ngài mãi mãi. Hãy cho con
sӓng vì Ngài nhѬ con cái cөa Ngài. Giăng 3:16
Hãy đӏc kinh thánh và nói chuyӉn vӝi Chúa mәi ngày.
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TrѬӝc khi Ĉӫc Chúa Trӟi tңo ra A-đam, Ngài đã
tңo ra mӛt thӁ giӝi rҧt đһp vӝi nhӱng điӃu rҧt
tuyӉt vӟi.

Vào thӟi buӗi sѪ khai,
trѬӝc khi Ĉӫc Chúa Trӟi
tңo dӳng mӏi vүt, cuӛc
sӓng chҵng có gì ngoài
Ĉӫc Chúa Trӟi. Không
con ngѬӟi, không
đӍa điӅm hay
không có vңn
vүt. Không gì
cҥ. Không có
ánh sáng và
không có
bóng tӓi.

Tӭng bѬӝc mӛt, Ĉӫc Chúa Trӟi đã tңo ra đӕi
núi và thҥo nguyên, nhӱng bông hoa thѪm ngát
và nhӱng cây cao, nhӱng chú chim có bӛ lông
sҹc sӣ và nhӱng chú ong kêu vo vo, nhӱng chú
cá voi đұm mình trong nѬӝc và nhӱng
con ӓc rҧt trѪn.

Thӳc tӁ, Ĉӫc
Chúa Trӟi đã tңo
dӳng mӏi vүt.

Và rӕi có sӳ sáng. Ĉӫc Chúa Trӟi gӏi sӳ sáng là
ngày và sӳ tӓi là đêm. Vүy có buӗi chiӃu và
buӗi mai ҧy là ngày thӫ nhҧt.
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Chúa đã tңo dӳng nhӱng
thӫ khác vào ngày thӫ 6
– mӛt ngày rҧt đҹc biӉt.
Mӏi thӫ bây giӟ đã sҷn
sàng cho con ngѬӟi. Các
thӫc ăn trên các cánh
đӕng và các đӛng vүt
phӧc vӧ cho con ngѬӟi.
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6
Ĉӫc Chúa Trӟi cǊng ra lӉnh cho cӑ cây, hoa lá,
bӧi cây và nhӱng cây sinh ra, thì có nhѬ vүy.
Vүy, ngày hôm đó là
ngày thӫ ba.
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Sau đó, Ĉӫc Chúa Trӟi phán mӛt lҩn nӱa. Ngài
nói: Hãy đӅ đҧt cѬu mang bӓn loài sinh vүt
sӓng…. Mӏi loài thú, côn trùng và loài bò sát
đѬӥc tңo ra. Nhӱng chú voi rung chuyӅn cҥ mҹt
đҧt và nhӱng con hҥi ly bүn rӛn.

Ĉӫc Chúa Trӟi đã
tңo dӳng nên các
loңi cá đҩy dѬӝi
nѬӝc và nhiӃu
loңi chim tүn
hѬӡng không
gian, biӅn và
bҩu trӟi. Vүy
ngày hôm đó là
ngày thӫ năm.

Sinh vүt biӅn, cá
và chim là nhӱng
thӫ tiӁp theo mà
Ĉӫc Chúa Trӟi tңo
dӳng. Vào ngày thӫ
năm, Ĉӫc Chúa Trӟi
đã tңo ra các loңi
cá kiӁm và cá mòi
li ti, đà điӅu
chân dài và nhӱng
con chim ruӕi nhӑ
bé hңnh phúc.

Nhӱng chú khӋ tinh quái và nhӱng con cá sҧu
vӧng vӃ. Nhӱng con giun uӓn lѬӥn và nhӱng con
sóc chuӛt xҧc láo. Nhӱng con hѬu cao cӗ đi
thành hàng và nhӱng chú mèo kêu rӭ rӭ. Ĉӫc Chúa
Trӟi đã tңo dӳng tҧt cҥ các loài thú vào ngày
ҧy. Và vào ngày thӫ sáu.

Ngày thӫ hai, Ĉӫc Chúa Trӟi đã mang nѬӝc vào
đңi dѬѪng, biӅn cҥ và ao hӕ. Vào ngày thӫ ba,
Ĉӫc Chúa Trӟi phán: “Hãy đӅ nhӱng chә khô cңn
bày ra” thì có nhѬ vүy.
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Rӕi thì Ĉӫc Chúa Trӟi tңo ra
mҹt trӟi và mҹt trăng, và rҧt
nhiӃu vì sao đӁn nәi không mӛt
ai có thӅ đӁm hӁt đѬӥc. Vүy,
ngày hôm đó là ngày thӫ tѬ.

5

4

3
Trái đҧt thì vô hình
và trӓng không. Bóng
tӓi bao phө toàn
bӛ. Ĉӫc Chúa
Trӟi phán
rҳng: Phҥi
có sӳ
sáng.

Không có nhӱng thăng
trҩm. Không có ngày
hôm qua và cǊng không
có ngày mai. ChӋ có
Ĉӫc Chúa Trӟi. Và
rӕi Ĉӫc Chúa Trӟi
đã hành đӛng.
Ban đҩu, Ĉӫc
Chúa Trӟi tңo
ra thiên đѬӟng
và trái đҧt.
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NGài phán: “Chúng ta hãy tңo dӳng loài ngѬӟi
theo hình tѬӥng cөa ta đҹng quҥn trӍ tҧt cҥ
muôn loài khұp thӁ gian” vì vүy Ngài đã
tңo dӳng con ngѬӟi theo
hình tѬӥng cөa Ngài;
Ngài đã tңo dӳng
loài ngѬӟi giӓng
nhѬ hình cөa
Ĉӫc Chúa
Trӟi.
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Chúa phán vӝi
A-đam rҳng:
“Hãy ăn nhӱng
gì ngѬѪi muӓn
trong ngôi vѬӟn
này. NhѬng đӭng
đá đӛng đӁn trái
cөa cây biӁt
điӃu thiӉn và
điӃu ác. NӁu
ngѬѪi ăn trái
cөa cây đó,
ngѬѪi sҿ phҥi
chӁt.”
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