SỰ KHỞI ĐẦU CỦA MỌI SÁNG TẠO

Ban đầu Đức Chúa
Trời Sáng tạo trời
đất.

SÁNG THế Ký 1:1

Trước khi thời gian bắt đầu, không có cây cao, núi non
hùng vĩ hay bầu trời sao lấp lánh, chỉ có Đức Chúa Trời mà
thôi. Ngài nói cho chúng ta điều gì đã xảy ra trong quyển
sách chân lý của Ngài đó là Thánh Kinh.
Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra trời và đất không từ vật
gì mà ra cả. Nhưng thế giới không có hình dáng và còn
trống rỗng. Bỗng Đức Chúa Trời phán rằng, “Phải có ánh
sáng!” thế là ánh sáng xuất hiện. Bạn thấy không, Đức
Chúa Trời có mọi quyền năng. Chỉ dùng lời nói uy lực của
mình Ngài tạo ra vạn vật hữu hình trong vũ trụ và trên trái
đất.
Đức Chúa Trời đã tạo ra mọi thứ trong sáu ngày. Thật
vậy, Ngài không cần đến hàng triệu năm. Lời Chúa, Thánh
Kinh xác nhận sáu ngày sáng tạo đó khi chúng ta đọc câu
“Ngày thứ nhất–đã có sáng, đã có tối.” Sách cũng nói
tương tự cho ngày thứ hai, thứ ba, và luôn cả sáu ngày. Mỗi
ngày Đức Chúa Trời nói “Phải có,” và chỉ bằng lời nói
quyền năng của Ngài, lập tức ánh sáng, bầu trời, đất khô,
đại dương và sông ngòi, cây cỏ xanh tươi, mặt trời, mặt
trăng, và các tinh tú, các loài cá, gia súc, và dã thú liền xuất
hiện. Tất cả mọi thứ Đức Chúa Trời làm và tạo nên đều
theo một trình tự nhất định.
Nhưng tạo vật hữu hình tuyệt diệu nhất đã được sáng
tạo ra vào ngày thứ sáu. Đó làngười nam, đó là người nữ.
Người nam và người nữ đặc biệt vì nhiều lý do. Adam,
người đàn ông đầu tiên được tạo ra do chính Đức Chúa
Trời từ đất bụi. Và Eva, người phụ nữ đầu tiên được làm
bằng từ một cái xương sườn của Adam. Quả thật họ được
tạo ra một cách đặc biệt.
Con người cũng đặc biệt vì được tạo ra theo hình hài
của Đức Chúa Trời. Điều này không phải là con người
giống như Đức Chúa Trời. Loài người không thể giống
Đức Chúa Trời được vì Ngài là một thần linh. Đức Chúa
Trời không có xương và thịt giống như loài người. Được
tạo ra theo hình hài của Đức Chúa Trời có nghĩa là từ lúc
được tạo ra, người nam và nữ đã là những con người hoàn
thiện giống như Đức Chúa Trời. Họ không có tội, và có sự
hiểu biết hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Thực tế là khi hoàn
thành sự sáng tạo Đức Chúa Trời đã nói rằng tất cả đều
“Rất tốt đẹp.”
Ngoài hình dáng cơ thể, Đức Chúa Trời còn ban cho
loài người một linh hồn sống động. Chỉ có loài người mới

được ban cho cả linh hồn và thể xác. Không có sinh vật
nào có linh hồn như thế.
Ngoài việc được tạo ra một cách đặc biệt theo hình hài
Đức Chúa Trời, Loài người còn được trao quyền thống trị
mọi vật trên trái đất. Con người phải chăm sóc các loài cá
dưới biển, chim muông ở trên không trung, các loài gia súc
và tất cả các sinh vật khác trên trái đất. Đức Chúa Trời đã
giao cho con người một trách nhiệm vô cùng lớn lao.
Nhưng ngày nay vì tội lỗi mà mọi sự thay đổi! Chúng
ta đã không thường xuyên chăm sóc những tạo vật của Đức
Chúa Trời như lẽ ra chúng ta phải làm.
Chúng ta bạc đãi với thế gian xinh đẹp mà Đức Chúa
Trời đã tạo dựng. Chúng ta làm ô nhiễm không khí với
những đám khói đen. Chúng ta làm bẩn sông ngòi với
nước thãi. Chúng ta vất rác bừa bãi trong thành phố và
đồng quê. Chúng ta giết hại muông thú, đốn hạ cây cối mà
không hề trồng lại chúng.
Chúng ta không là những người bảo hộ tốt với những
tạo vật của Đức Chúa Trời như chúng ta phải làm. Thế giới
không còn đẹp đẽ như khi Đức Chúa Trời tạo ra nó.
Chúng ta cũng không chăm sóc bản thân mình với trách
nhiệm. Chúng ta đày đọa thân xác mình bằng việc ăn uống
và hút xách vô độ. Chúng ta phá hủy thân xác mình bằng
ma túy. Chúng ta không còn là những tạo vật hoàn hảo mà
Đức Chúa Trời đã tạo ra.
Thay vì hành hạ thân xác mình và tàn phá thế giới,
chúng ta phải biết tạ ơn Đức Chúa Trời. Tạ ơn Chúa đã ban
cho chúng ta sức khỏe. Phải hết sức chăm sóc bản thân
mình. Chúng ta phải ngợi ca Đức Chúa Trời vì đã được tạo
ra một cách đặc biệt. Không một sinh vật nào có suy nghĩ
giống như chúng ta, không một sinh vật nào có thể dùng
đôi bàn tay, không một sinh vật nào có một linh hồn như
chúng ta.
Đời sống là một món quà của Đức Chúa Trời. Nhờ đức
tin vào Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời, một ngày
nào đó chúng ta sẽ trở lại với Ngài, Đấng đã ban sự sống
cho chúng ta. Chúng ta hãy cất cao lời ngợi khen Đức
Chúa Trời rằng, “Hãy cảm tạ ơn Chúa, vì Ngài là đấng
thiện hảo và thương xót đời đời.”
MUỐN NGHIÊN CỨU THÊM XIN HÃY ĐỌC
SÁNG THế Ký CHƯƠNG 1 VÀ 2 TRONG
THÁNH KINH

Đức Chúa Trời sáng
tạo ra loài người theo
hình ảnh Ngài...
Ngài sáng tạo người
nam và người nữ.
(IBS)
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LỜI HỨA ĐƯỢC TUYÊN BỐ

...Do một người mà
tội lỗi đã vào trong
thế gian, và bởi tội
lỗi mà có sự chết.
(VBI)
RÔ-MA 5:12

Khi Đức Chúa Trời tạo dựng ra người nam và người
nữ, Ngài đã ban cho họ những đức tính vô song và một vai
trò rõ rệt trong cuộc sống. Họ phải bổ xung cho nhau một
cách tuyệt vời. Họ phải lập nên một gia đình. Nhưng Adam
bị Eva làm cho phạm tội vì người đàn bà này bị quỷ cám
dỗ. Do đó hậu quả kinh khủng đã rơi xuống đầu thế gian
và nhân loại. Chúng ta hãy tìm hiểu xem tất cả những điều
này xảy ra như thế nào.
Sau khi Đức Chúa Trời sáng tạo ra thế gian, Ngài đã đặt
song thân đầu tiên của nhân loại vào ở trong một khu vườn
đẹp đẽ gọi là Khu Vườn Eden. Chắc hẳn đó phải là một nơi
tuyệt đẹp. Tất cả các loài cây cỏ đẹp mắt và có thể dùng
làm thức ăn, đều mọc lên ở đấy. Một con sông chảy qua
khu vườn, đem lại nguồn nước cho người, súc vật, và cây
cối. Adam và Eva rất hạnh phúc. Lao động không phải là
một công việc cực nhọc, mà là một thú vui.
Tuy nhiên, Đức Chúa Trời có ban cho Adam một mệnh
lệnh. Ngài dặn Adam không được ăn quả của cây lương tri
nằm giữa khu vườn. Đức Chúa Trời nói chắc chắn Adam
sẽ chết nếu ông ta ăn trái của cây này.
Trong hoàn cảnh đó một thiên sứ, vốn là một kẻ phạm
tội, tên là Satan, đã xuất hiện. Satan vặn hỏi Eva. Hắn làm
cho bà ta nghi ngờ lời nói của Đức Chúa Trời. Hắn còn dối
trá và dụ dỗ bà ta rằng, “Ngươi chắc chắn sẽ không chết.
Đức Chúa Trời biết rằng khi ngươi ăn trái của cây lương
tri thì ngươi sẽ được giống như Người vậy.” Vả lại Eva
cũng thấy trái trên cây cấm rất ngon. Vì thế bà ta đã ăn và
cho Adam một ít. Ông ta cũng ăn nó. Họ bất tuân một chỉ
thị đơn giản của Đức Chúa Trời. Họ đã phạm tội. Họ tự
chuốc lấy lời buộc tội của Đức Chúa Trời vào thân mình
và cả thế giới họ đang sống. Họ chết đi về phần linh hồn
ngay lập tức và sau đó là phần thể xác.
Những hậu quả về việc phạm tội của Adam và Eva đã
hiển nhiên và cũng như vậy đối với mỗi người trong chúng
ta trong cuộc sống ngày nay.
Bạn và tôi không còn được mang hình hài của Đức
Chúa Trời nữa. Chúng ta không còn là những người vô tội
mà là những người có tội. Chúng ta không còn được biết
Chúa một cách hoàn hảo nữa.
Đức Chúa Trời biết những gì xảy ra. Để trừng phạt
Ngài đã đuổi Adam ra khỏi khu vườn. Ngài bảo với Adam
rằng từ nay ông ấy sẽ phải làm việc cực nhọc. Công việc

sẽ vất vả và đau đớn. Và điều này đúng với ngày nay, phải
không? Gai góc và cây dại sẽ mọc lên trên đồng ruộng của
Adam. Và ngày nay cũng vậy, phải không? Ngài nói với
Adam rằng thân xác ông ta sẽ trở thành cát bụi là những
thứ đã tạo ra ông ta. Và thân xác chúng ta cũng trở nên như
vậy khi chúng ta chết đi, phải không? Đức Chúa Trời bảo
Eva sẽ sinh nở trong đau đớn. Và điều đó cũng đúng vậy
phải không? Đức Chúa Trời bảo rằng bà sẽ bị chồng thống
trị. Và điều đó đã xảy ra ngày nay.
Nhưng Thượng Đế không chỉ công bằng và chính trực,
Ngài còn là một đấng nhân từ và tha thứ. Ngài đã ban cho
Adam và Eva cùng tất cả chúng ta một lời hứa đầy ơn
phước tuyệt vời. Ngài hứa sẽ sai một Đấng Cứu Thế đến.
Đấng Cứu Thế này sẽ đập nát đầu Satan, tượng trưng cho
sức mạnh của nó. Tuy nhiên, trong quá trình này Ngài sẽ
bị hại. Đấng Cứu Thế được hứa hẹn từ lâu đó, không ai
khác hơn là Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời. Bằng
cách chịu đau khổ và chịu chết, rồi tứ kẻ chết sống lại,
Ngài sẽ cứu nhân loại thoát khỏi tội lỗi, khỏi sự chết, và
khỏi quyền lực của Satan.
Bạn và tôi đều trông cậy vào Đấng Cứu Thế. Khi chúng
ta ra đời trong thế giới này, chúng ta đã là những người đầy
tội lỗi. Chúng ta thừa hưởng tội lỗi này từ tổ phụ Adam và
Eva của chúng ta. Sau đó trong cuộc sống chính mình,
chúng ta cũng phạm nhiều tội lỗi khác nữa. Chúng ta đã
quên tuân theo lời răn của Chúa. Những khi chúng ta nói
dối, trộm cắp, chửi rủa, có những ham muốn xấu xa, làm
tổn hại người khác, hoặc coi nhiều việc khác quan trọng
hơn Chúa, thế là chúng ta đã phạm tội. Chúng ta có những
ý tưởng tội lỗi. Chúng ta nói ra những lời lẽ xấu xa. Chúng
ta làm những điều sai trái. Kết quả là bạn và tôi đều xứng
đáng phải chịu chết đời đời trong hỏa ngục. Hỏa ngục là
nơi đau khổ triền miên.
Niềm an ủi của chúng ta là biết rằng Đức Chúa Trời đã
giữ lời hứa là sẽ sai Đấng Cứu Thế đến. Chúng ta biết về
Đấng Cứu Thế này trong Thánh Kinh.
MUỐN BIếT NHIỀU HƠN VỀ VẤN ĐỀ PHẠM TỘI
CỦA CON NGƯỜI, XIN HÃY ĐỌC SÁNG THế Ký
CHƯƠNG BA TRONG THÁNH KINH

Ta sẽ đặt hận thù
giữa mày và người
nữ, giữa hậu tự mày
và hậu tự người nữ.
(IBS)
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