... sanh đѬӥc nhiӃu con cái
và hѬӡng thӏ đӁn 912 tuӗi,
rӕi qua đӟi.

Con ngѬӟi càng khӡi thêm
nhiӃu trên đҧt, sӳ gian ác
càng nhiӃu hѪn. Cuӓi cùng,
Ĉӫc Giê-Hô-Va quyӁt đӍnh
hөy diӉt loài ngѬӟi khӑi
mҹt đҧt và...

Loài ngѬӟi
bӍ cám dә và sa
vào tӛi lәi
20
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NgѬӟi này là Nô-ê, con
cháu dòng SӁc. Nô-ê là
ngѬӟi công bình và trӏn
vһn, đӕng đi cùng
Ĉӫc Chúa Trӟi.

...tҧt cҥ nhӱng súc vүt và
chim trӟi. Ĉӫc Chúa Trӟi đã
tӳ trách đã tңo nên con
ngѬӟi. NhѬng có mӛt
ngѬӟi làm đһp
lòng Ngài...

21
NgѬӟi truyӃn lңi cho ba con
trai cөa ngѬӟi phҥi vâng lӟi
Ĉӫc Giê – Hô-Va. Bҧy giӟ Ĉӫc
Chúa Trӟi sӯ dӧng Nô-ê theo
mӛt cách rҧt đҹt biӉt
và lң thѬӟng.

22
Loài ngѬӟi bӍ cám dә và sa vào tӛi lәi
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Sáng ThӁ Ký

NgѬӟi dӍch Trҩn ThӍ Thҥo
NgѬӟi sұp xӁp
M. Maillot; Tammy S.

Tác giҥ Edward Hughes
NgѬӟi Chú thích
Byron Unger; Lazarus

TruyӋn 2 trong sӕ 60 truyӋn
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M1914.org
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“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.

23
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 Trӟi
há có dҹn các
ngѬѪi không
đѬӥc phép ăn
trái các cây
trong vѬӟn
sao?” 1 con
rұn hӑi.

CHÚA ĈÃ TҢO DӲNG TҦT CҤ MӎI
THӪ. Khi Ngài tңo dӳng ngѬӟi
đàn ông đҩu tiên, A-đam, sӓng
cùng vӝi vӥ mình là Ê-va trong
ngôi vѬӟn Ê-đen. Hӏ có mӛt
cuӛc sӓng hңnh phúc
mӹ mãn làm theo lӟi
Chúa cho đӁn mӛt ngày...

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.

1

2

Ê-va trҥ lӟi
“chúng tôi đѬӥc
phép ăn tҧt cҥ
trái cөa các cây
trong vѬӟn ngoңi
trӭ mӛt cây”
“nӁu chúng tôi
ăn hay đá đӛng
vào trái cây đó,
chúng tôi sҿ
chӁt”. Con rұn
cѬӟi tӳ mãn.

“NgѬѪi sҿ
giӓng nhѬ Ĉӫc
Chúa Trӟi”. Và
Ê-va muӓn ăn
trái tӭ cây đó.
NgѬӟi nӱ này đã
nghe lӟi con rұn
bèn hái ăn.

8

11

15

Giê-Hô-Va Ĉӫc Chúa Trӟi đã
đuӗi loài ngѬӟi ra khӑi vѬӟn
Ê-đen. Vì hӏ đã gieo nên tӛi
lәi nên hӏ bӍ tách biӉt
khӑi đӟi sӓng
phѬӝc hңnh
cөa Ĉӫc
Chúa
Trӟi.
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Ĉӫc Chúa Trӟi làm nên
mӛt gѬѪm lѬӣi sáng lòa
đӅ A-đam và Ê-va tӳ vӉ.
Ngài kӁt áo da cho hӏ.
Ĉӫc Chúa Trӟi
lҧy da đó
tӭ đâu?

9

Ĉӫc Giê-Hô-Va không hài lòng
vӝi lӇ dâng cөa Ca-in. Ca-in
giүn lұm. Ĉӫc Chúa Trӟi phán
hӑi “nӁu ngѬѪi làm điӃu
lành, há chҵng đѬӥc
tiӁp nhүn hay sao?”

A-bên cǊng lӇ dâng mӛt sӓ con chiên tӓt nhҧt
bҩy cho Ngài. Ĉӫc Chúa Trӟi hài lòng vӝi lӇ
dâng cөa A-bên.

Ĉӫc Chúa TRӟi hӑi Ca-in rҳng “A-bên, em ngѬѪi ӡ
đâu?” Ca-in thѬa rҳng “Tôi không biӁt, tôi là
ngѬӟi giӱ em tôi sao?” Ĉӫc Giê –Hô-Va trӭng
phңt Ca-in bҳng lҧy đi khҥ năng
canh tác cөa ngѬӟi, khi Cain
trӕng tӋa, đҧt sҿ chҵng sinh
hoa lӥi cho ngѬӟi nӱa, và trӡ
thành ngѬӟi lang thang.

Khi A-đam và Ê-va đã phңm tӛi, hӏ nhүn
ra mình lõa-lӕ bèn lҧy lá cây vҥ đóng khӓ
che thân. Hӏ ҫn mình trong bӧi cây rүm đӅ
tránh mҹt Giê-Hô- Va Ĉӫc Chúa Trӟi.

Còn ngѬӟi nӱ sҿ chӍu đau
đӝn khi sinh con.” “Ađam, bӡi vì ngѬѪi đã phңm
tӛi, đҧt sҿ bӍ rөa–sҥ vì
ngѬѪi. Ĉҧt sҿ sinh chông
gai và cây tүt – lê.
NgѬѪi sҿ phҥi làm đӗ mӕ
hôi đӅ có cái mà ăn.”
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Sau đó, A-đam ăn ӡ vӝi Ê-va là vӥ mình. NgѬӟi
thӏ sinh con trai đҩu lòng tên Ca-in,sau làm
ruӛng. Sau đó Ê-va hң sinh ngѬӟi con thӫ hai
là A-bên, sau làm nghӃ chăn cӭu. Mӛt ngày nӏ,
Ca-in dùng thӗ sҥn làm
cөa-lӇ dâng cho
Ĉӫc Giê-Hô-Va.
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Lӓi chiӃu, Giê-Hô-Va Ĉӫc
Chúa Trӟi đi ngang qua
vѬӟn. Ngài đã biӁt nhӱng
gì A-đam và Ê-va đã làm.
A-đam đӗ tӛi cho Ê-va. Êva đӗ tӛi cho con rұn. Ĉӫc
Giê-Hô-Va phán “Con rұn
đáng bӍ nguyӃn rөa.

Sau khi Ê-va không nghe theo
lӟi dҹn cөa Ĉӫc Giê –Hô- Va,
nàng đã đѬa trái này cho
A-đam cùng ăn. A-đam đáng
lý đã nói “Không! Ta sҿ
không đi ngѬӥc lңi vӝi
nhӱng gì Chúa
căn dҹn.”
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Ca-in lui ra khӑi mҹt Ĉӫc Chúa Trӟi. NgѬӟi kӁt
hôn vӝi con gái cөa A-đam và Ê-va,tңo nên mӛt
gia đình. Không lâu sau, con cháu
dòng Ca-in đã sӓng đҩy thành
phӓ mà ngѬӟi thành lүp.
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10
Ca-in vҭn không nguôi giүn.
Sau đó khi Ca-in và A-bên
đang ӡ ngoài đӕng, ngѬӟi đã
tҧn công A-bên và giӁt đi.
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Trong khi đó, gia phӗ nhà A-đam
và Ê-va phát triӅn rҧt nhanh. Lúc
đó, con ngѬӟi sӓng lâu hѪn nhiӃu
so vӝi bây giӟ.

Khi con trai Ê-va là SӁc ra đӟi,
ngѬӟi thѬa rҳng “Ĉӫc Chúa Trӟi đã
cho tôi mӛt ngѬӟi con trai khác
thӁ cho A-bên” SӁc là mӛt ngѬӟi
ngoan đңo, ...
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