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Ai đã tạo ra chúng ta? Kinh Thánh, là lời Chúa, 
kể về sự bắt đầu của con người. Cách đây rất 
lâu, Đức Chúa Trời đã tạo ra người đàn ông đầu 
tiên và đặt tên là A-đam. Đức Chúa Trời đã tạo 

ra A-đam từ bụi đất. Khi Đức Chúa Trời hà 
sinh khí vào A-đam, A-đam có sự sống. 

Anh ta tìm thấy chính mình 
trong một khu vườn 
xinh đẹp có tên 

là Ê-đen.
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Đức Chúa Trời cũng ra lệnh cho cỏ cây, hoa lá, 
bụi cây và những cây sinh ra, thì có như vậy. 

Vậy, ngày hôm đó là 
ngày thứ ba.

Và rồi có sự sáng. Đức Chúa Trời gọi sự sáng là 
ngày và sự tối là đêm. Vậy có buổi chiều và 

buổi mai ấy là ngày thứ nhất.

Vào thời buổi sơ khai, trước khi 
Đức Chúa Trời tạo dựng mọi vật, 
cuộc sống chẳng có gì ngoài 
Đức Chúa Trời. Không con 
người, không địa điểm 
hay không có vạn vật. 
Không gì cả. Không 
có ánh sáng và 
không có bóng tối. 
Không có những thăng 
trầm. Không có ngày 
hôm qua và cũng không 
có ngày mai. Chỉ có 
Đức Chúa Trời. Và 
rồi Đức Chúa 
Trời đã hành 
động.

Ban đầu, Đức 
Chúa Trời tạo 
ra thiên đường 
và trái đất.

Ngày thứ hai, Đức Chúa Trời đã mang nước vào 
đại dương, biển cả và ao hồ. Vào ngày thứ ba, 
Đức Chúa Trời phán: “Hãy để những chỗ khô cạn 
bày ra” thì có như vậy.

Trái đất thì vô hình 
và trống không. Bóng 
tối bao phủ toàn 
bộ. Đức Chúa 
Trời phán 
rằng: Phải 
có sự
sáng.

Trước khi Đức Chúa Trời tạo ra A-đam, Ngài đã 
tạo ra một thế giới rất đẹp với những điều rất 
tuyệt vời. Từng bước một, Đức Chúa Trời đã tạo 
ra đồi núi và thảo nguyên, những bông hoa thơm 
ngát và những cây cao, những chú chim có bộ lông 
sặc sỡ và những chú ong kêu vo vo, những chú cá 
voi đắm mình trong nước và những con 

ốc rất trơn. Thực tế, Đức 
Chúa Trời đã tạo 

dựng mọi vật.
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Và Giê- Hô- Va Đức Chúa Trời phán rằng: “Loài 
người ở một mình thì không tốt, Ta sẽ làm nên 
một kẻ giúp đỡ nó” Ngài nắn nên các loại chim, 

thú và A-đam đã đặt tên cho tất
cả các loài này. A-đam chắc hẳn
rất thông minh để làm được điều

này. Nhưng trong tất cả các
loài chim thú, A-đam chẳng
tìm được ai giúp đỡ giống

như mình hết.

Chúa đã tạo dựng những thứ khác vào ngày thứ 6 
– một ngày rất đặc biệt. Mọi thứ bây giờ đã sẵn 
sàng cho con người. Các thức ăn trên các cánh 

đồng và các động vật phục vụ cho con người. 
NGài phán: “Chúng ta hãy
tạo dựng loài người theo

hình tượng của ta đặng quản
trị tất cả muôn loài khắp
thế gian” vì vậy Ngài đã
tạo dựng con người theo

hình tượng của Ngài;
Ngài đã tạo dựng
loài người giống

như hình của
Đức Chúa

Trời.

Sinh vật biển, cá và chim 
là những thứ tiếp theo mà 
Đức Chúa Trời tạo dựng. 
Vào ngày thứ năm, Đức 
Chúa Trời đã tạo ra 
các loại cá kiếm và 
cá mòi li ti, đà điểu 
chân dài và những con 
chim ruồi nhỏ bé hạnh 
phúc. Đức Chúa Trời đã 
tạo dựng nên các loại 
cá đầy dưới nước và nhiều 
loại chim tận hưởng không 
gian, biển và bầu trời. 
Vậy ngày hôm đó là ngày 
thứ năm.

Chúa phán với 
A-đam rằng: 
“Hãy ăn những 
gì ngươi muốn 
trong ngôi vườn 
này. Nhưng đừng 
đá động đến trái 
của cây biết 
điều thiện và 
điều ác. Nếu 
ngươi ăn trái 
của cây đó, 
ngươi sẽ phải 
chết.”

Sau đó, Đức Chúa Trời phán một lần nữa. Ngài 
nói: Hãy để đất cưu mang bốn loài sinh vật 
sống…. Mọi loài thú, côn trùng và loài bò sát 
được tạo ra. Những chú voi rung chuyển cả mặt 
đất và những con hải ly bận rộn. Những chú khỉ
tinh quái và những con cá sấu vụng về. Những 
con giun uốn lượn và những con sóc chuột xấc 
láo. Những con hưu cao cổ đi thành hàng và 
những chú mèo kêu rừ rừ. Đức Chúa Trời đã tạo 
dựng tất cả các loài thú vào ngày ấy. Và vào 
ngày thứ sáu.

Rồi thì Đức Chúa Trời tạo ra 
mặt trời và mặt trăng, và rất 
nhiều vì sao đến nỗi không một 
ai có thể đếm hết được. Vậy, 
ngày hôm đó là ngày thứ tư.
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Kết thúc

Chúa tạo dựng tất cả mọi thứ trong 6 
ngày. Ngài ban phước cho ngày thứ 7 là 
ngày Thánh, đó là ngày nghỉ ngơi. Trong 
vườn Ê-đen, A-đam cùng vợ mình là Ê-va 
có một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn 
làm theo lời dạy của Giê- Hô- Va 
Đức Chúa Trời, Ngài là Vua của 
họ, là Đấng chu cấp cho họ
và cũng là bạn của họ.

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

Khi Chúa tạo ra vạn vật

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

Cựu Ước 1-2

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

Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời 
đã làm cho A-đam ngủ mê, 
bèn lấy một xương sườn, 
Ngài đã dùng xương sườn 
lấy từ A-đam làm nên một 
người nữ. Người nữ Chúa 

làm nên cho A-đam thì 
hoàn toàn phù hợp.
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