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““
88
ĐĐooạạnn,,  GGiiêêhhôôvvaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llậậpp  mmộộtt  ccảảnnhh  vvưườờnn  ttạạii  ÊÊđđeenn,,  ởở  vvềề  hhưướớnngg  ĐĐôônngg,,  vvàà  đđặặtt  

nnggưườờii  mmàà  NNggààii  vvừừaa  ddựựnngg  nnêênn  ởở  đđóó..  
99
GGiiêêhhôôvvaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  kkhhiiếếnn  đđấấtt  mmọọcc  llêênn  ccáácc  tthhứứ  

ccââyy  đđẹẹpp  mmắắtt,,  vvàà  ttrrááii  tthhìì  ăănn  nnggoonn;;  ggiiữữaa  vvưườờnn  llạạii  ccóó  ccââyy  ssựự  ssốốnngg  ccùùnngg  ccââyy  bbiiếếtt  đđiiềềuu  tthhiiệệnn  

vvàà  đđiiềềuu  áácc..  
1100

MMộộtt  ccoonn  ssôônngg  ttừừ  ÊÊđđeenn  cchhảảyy  rraa  đđặặnngg  ttưướớii  vvưườờnn;;  rrồồii  ttừừ  đđóó  cchhiiaa  rraa  llààmm  bbốốnn  

nnggảả..  
1111

TTêênn  nnggảả  tthhứứ  nnhhứứtt  llàà  BBiissôônn;;  nnggảả  đđóó  cchhảảyy  qquuaannhh  xxứứ  HHaavviillaa,,  llàà  nnơơii  ccóó  vvàànngg..  
1122

VVàànngg  

xxứứ  nnầầyy  rrấấtt  ccaaoo;;  đđóó  llạạii  ccóó  nnhhũũ  hhưươơnngg  vvàà  bbíícchh  nnggọọcc..  
1133

TTêênn  ssôônngg  tthhứứ  nnhhìì  llàà  GGhhiihhôônn,,  cchhảảyy  

qquuaannhh  xxứứ  CCuussơơ..  
1144

TTêênn  ssôônngg  tthhứứ  bbaa  llàà  HHiiđđêêkkee,,  cchhảảyy  vvềề  pphhííaa  đđôônngg  bbờờ  ccõõii  AAssiirrii..  CCòònn  ssôônngg  

tthhứứ  ttưư  llàà  ssôônngg  ƠƠpphhơơrráátt..  
1155

GGiiêêhhôôvvaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđeemm  nnggưườờii  ởở  vvààoo  ccảảnnhh  vvưườờnn  ÊÊđđeenn  đđểể  

ttrrồồnngg  vvàà  ggiiữữ  vvưườờnn..  
1166

RRồồii,,  GGiiêêhhôôvvaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  pphháánn  ddạạyy  rrằằnngg::  NNggưươơii  đđưượợcc  ttựự  ddoo  ăănn  

hhooaa  qquuảả  ccáácc  tthhứứ  ccââyy  ttrroonngg  vvưườờnn;;  
1177

nnhhưưnngg  vvềề  ccââyy  bbiiếếtt  đđiiềềuu  tthhiiệệnn  vvàà  đđiiềềuu  áácc  tthhìì  cchhớớ  hhềề  ăănn  

đđếếnn;;  vvìì  mmộộtt  mmaaii  nnggưươơii  ăănn,,  cchhắắcc  ssẽẽ  cchhếếtt”” (Sáng. 2:8-17) 

 

 

 

 1. Đức Chúa Trời ban cho con người mà Ngài đã tạo dựng một cuộc an định 

thuận lợi cho mối tương giao mật thiết với Ngài! (C. 8-14) 

  (1) Một sự sắp đặt hoàn hảo cho mối tương giao với Ngài (C. 8-9). 

   a. “cảnh vườn”: Hb.  ןג[gan], “khuôn viên” 

   b. “đặt”: Hb. ׂשםו [suwm], “để vào chỗ” 

   c. “sự sống”: Hb.  יח[chay], “sống động” 

   d. “điều thiện”: Hb.  בוט[towb], “điều ưng ý” 

   e. “điều ác”: Hb.  ער[ra„], “điều trái ý” 

 

  (2) Một sinh cảnh lý tưởng cho việc vâng lời Ngài (C. 10-14; Sv. Êx. 

28:13). 

   a. “sông”: Hb.  רהנ[nahar], “dòng chảy” 

   b. “tưới”: Hb. ׁשהק [shaqah], “cho uống nước” 

    

 2. Đức Chúa Trời thiết lập một cơ chế đặc biệt cùng với một sự hạn định an 

toàn để giữ cho cuộc an định ấy được trường tồn! (C. 15-17) 

  (1) Một cơ chế phước hạnh (C. 15). 

   a. “đem”: Hb.  חני[yanach], “an cư” (Sáng. 19:16; Phục. 12:10) 

   b. “trồng”: Hb.  דבע[„abad]; “hầu việc” 

   c. “giữ”: Hb. ׁשרמ [shamar], “tuân giữ” 
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  (2) Một sự hạn định an toàn (C. 16-17).  

   a. “tự do ăn”: Hb.  לכא[„akal], “tận hưởng” 

   b. “chết”: Hb.  תומ[muwth], “phân li” 

 

    

 

 1. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người và muốn con người ở trong mối 

tương giao mật thiết với Ngài!  

  ““
88
ĐĐooạạnn,,  GGiiêêhhôôvvaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llậậpp  mmộộtt  ccảảnnhh  vvưườờnn  ttạạii  ÊÊđđeenn,,  ởở  vvềề  hhưướớnngg  

ĐĐôônngg,,  vvàà  đđặặtt  nnggưườờii  mmàà  NNggààii  vvừừaa  ddựựnngg  nnêênn  ởở  đđóó..  
99
GGiiêêhhôôvvaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  

kkhhiiếếnn  đđấấtt  mmọọcc  llêênn  ccáácc  tthhứứ  ccââyy  đđẹẹpp  mmắắtt,,  vvàà  ttrrááii  tthhìì  ăănn  nnggoonn;;  ggiiữữaa  vvưườờnn  llạạii  ccóó  

ccââyy  ssựự  ssốốnngg  ccùùnngg  ccââyy  bbiiếếtt  đđiiềềuu  tthhiiệệnn  vvàà  đđiiềềuu  áácc”” (Sáng. 2:8-9) 

 

 2. Sự dự ứng quan phòng của Đức Chúa Trời dành cho con người là tối hảo! 

  ““
1100

MMộộtt  ccoonn  ssôônngg  ttừừ  ÊÊđđeenn  cchhảảyy  rraa  đđặặnngg  ttưướớii  vvưườờnn;;  rrồồii  ttừừ  đđóó  cchhiiaa  rraa  llààmm  bbốốnn  

nnggảả..  
1111

TTêênn  nnggảả  tthhứứ  nnhhứứtt  llàà  BBiissôônn;;  nnggảả  đđóó  cchhảảyy  qquuaannhh  xxứứ  HHaavviillaa,,  llàà  nnơơii  ccóó  

vvàànngg..  
1122

VVàànngg  xxứứ  nnầầyy  rrấấtt  ccaaoo;;  đđóó  llạạii  ccóó  nnhhũũ  hhưươơnngg  vvàà  bbíícchh  nnggọọcc..  
1133

TTêênn  ssôônngg  

tthhứứ  nnhhìì  llàà  GGhhiihhôônn,,  cchhảảyy  qquuaannhh  xxứứ  CCuussơơ..  
1144

TTêênn  ssôônngg  tthhứứ  bbaa  llàà  HHiiđđêêkkee,,  cchhảảyy  

vvềề  pphhííaa  đđôônngg  bbờờ  ccõõii  AAssiirrii..  CCòònn  ssôônngg  tthhứứ  ttưư  llàà  ssôônngg  ƠƠpphhơơrráátt..  
1155

GGiiêêhhôôvvaa  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  đđeemm  nnggưườờii  ởở  vvààoo  ccảảnnhh  vvưườờnn  ÊÊđđeenn  đđểể  ttrrồồnngg  vvàà  ggiiữữ  vvưườờnn”” (Sáng. 

2:10-15) 

 

 3. Con người có phận sự phải vâng lời Đức Chúa Trời! 

““  
1166

RRồồii,,  GGiiêêhhôôvvaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  pphháánn  ddạạyy  rrằằnngg::  NNggưươơii  đđưượợcc  ttựự  ddoo  ăănn  hhooaa  

qquuảả  ccáácc  tthhứứ  ccââyy  ttrroonngg  vvưườờnn;;  
1177

nnhhưưnngg  vvềề  ccââyy  bbiiếếtt  đđiiềềuu  tthhiiệệnn  vvàà  đđiiềềuu  áácc  tthhìì  cchhớớ  

hhềề  ăănn  đđếếnn;;  vvìì  mmộộtt  mmaaii  nnggưươơii  ăănn,,  cchhắắcc  ssẽẽ  cchhếếtt”” (Sáng. 2:16-17) 

 

 

 

 

 

 

 

 


