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I. Đức Chúa Trời tạo nên thế giới tốt đẹp 
1. Ban đầu, trước tất cả mọi điều, trước cả thời gian thì có Thượng Đế.  
2. Thượng Đế là Đức Chúa Trời.  
3. Đức Chúa Trời đã tạo nên mọi điều ở trong thế giới này: vũ trụ, mặt trời, mặt trăng, trái đất.  
4. Trên trái đất thì Ngài tạo nên một khu vườn và trong khu vườn đó Ngài cũng tạo nên 2 con người đầu tiên đó chính là 
người đàn ông và người phụ nữ.  
5. Khi Ngài tạo nên hai người thì họ có được mối quan hệ rất là tốt đẹp với nhau, và mối quan hệ của họ với Chúa cũng 
rất là tốt đẹp.  
6. Và mọi điều trong khu vườn đều rất là tốt lành.  
7. Và Đức Chúa Trời là vị Vua, quyền năng của Ngài vượt trên hết tất cả mọi điều và Ngài đã bày tỏ sự tốt lành của Ngài 
bằng cách cho phép người đàn ông và người phụ nữ được ăn tất cả những trái cây ở trong vườn nhưng chỉ trừ 1 cây là 
họ không được phép ăn.  
8. Tất cả mọi thứ ở trong vườn đều rất hoàn hảo, không có TỘI LỖI (sự xấu hổ, sự sợ hãi, bệnh tật, sự ghen ghét và cái 
chết) và đó chính là kế hoạch tốt lành của Ngài.  
9. Đức Chúa Trời đã luôn có một kế hoạch để bày tỏ Ngài là vinh quang. 
 

I. God creates a good world 
1. In the beginning, before all things, before time, there was the ultimate divine being. 
2. That ultimate divine being is God. 
3. God created everything in the world--the universe, the sun, the moon, the earth. 
4. On the earth God created a garden and in that garden he created the first two humans--man and woman. 
5. When God made those two people, they had a wonderful relationship with each other and their relationship 
with the Lord was wonderful. 
6. And everything in the garden was very good. 
7. And God is King, with power over all things, and he demonstrates his goodness by allowing the man and the 
woman to eat all of the fruit in the garden, except for one tree from which they were not allowed to eat. 
8. All things in the garden were perfect--no SIN (no shame, no fear, no sickness, no hatred, no death)--and that’s 
the goodness of his plan. 
9. God always had a plan to show that he is glorious. 
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II. Con người không vâng lời Đức Chúa Trời 
1. Tuy nhiên ở trong khu vườn họ đã không kính trọng, vâng lời và kính sợ Chúa như cách Ngài xứng đáng, nhưng thay 
vì đó họ nghi ngờ lời của Ngài và họ đã ăn trái của cây bị cấm.  
2. Sau khi ăn thì họ trở nên đầy tội lỗi và tội lỗi đó đã phá hủy nhiều điều ở trong cuộc sống của họ.  
3. Tội lỗi đã làm tổn hại mối quan hệ của họ với nhau và cũng làm cho mối quan hệ của họ đối với Chúa trở nên xa cách.  
4. Họ xấu hổ và sợ hãi; thậm chí thái độ họ trở nên tệ hơn. 
5. Họ sẽ chết. 
6. Sau đó, Chúa đuổi họ ra khỏi khu vườn tốt đẹp của Ngài.  
7. Tuy nhiên nó không phá hủy được kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho loài người. 
8. Kế hoạch đó chính là Ngài sẽ sai Con của Ngài, đến để cứu người tội lỗi ra khỏi tội lỗi, bày tỏ quyền năng và tình yêu 
thương, cho họ thấy sự vinh quang của Ngài là như thế nào.  
9. Đây là lời hứa của Chúa. 
 

II. Man rebels 
1. However, in the garden they didn’t honor, obey, and fear God as He deserves, but instead doubted his word, 
and ate the forbidden fruit. 
2. After they ate, they became filled with sin and that sin destroyed many things in their lives. 
3. Sin damaged their relationship with each other and also separated them from the Lord. 
4. They now had shame and fear; even their attitude was corrupted. 
5. They would die. 
6. Then, the Lord cast them out of his good garden. 
7. However that couldn’t destroy God’s plan for humanity. 
8. The plan is that God will send his Son to save sinners from their sin and demonstrate His power and love, 
showing how glorious He is. 
9. This is the Lord’s promise. 
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III. Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài bằng Áp ra ham 
1. Chúa tiếp tục kế hoạch của Ngài để giải cứu và phục hồi thế giới bằng cách chọn một người đàn ông tên là Áp-ra-ham 
để trở thành cha của một nước mới được gọi là Israel. 
2. Đức Chúa Trời đã giải cứu họ ra khỏi kiếp nô lệ ở Ai Cập và cũng ban luật pháp và vùng đất riêng cho họ.  
3. Ngài ban phước Israel bởi sự hiện diện và bảo vệ của Ngài và sử dụng họ để đại diện cho Ngài trên trái đất. 
4. Israel cũng chống lại Đức Chúa Trời, không tuân theo luật lệ của Ngài, và thờ phượng hình tượng vô tri vô giác, nhưng 
mặc dù tội lỗi và sự xấu hổ của họ, Chúa vẫn lập nên một lời hứa đặc biệt với một vị vua của Israel, vua Đa Vít. 
5. Chúa hứa rằng thông qua dòng dõi Đa Vít sẽ xuất hiện một vị Vua hoàn hảo là người sẽ giải cứu loài người và phục hồi 
sự trị vì của Đức Chúa Trời trên thế giới.  
 

III. God keeps his promise through Abraham 
1. God continued His plan to rescue and restore the world by choosing a man named Abraham to be the father of 
a new nation called Israel. 
2. God rescued them from slavery in Egypt and gave them the law, and their own land. 
3. He blessed Israel with his presence and protection, and used Israel to represent Him in the world.  
4. Israel also rebelled against God, disobeyed His law, and worshiped lifeless idols, but despite their sin and  
shame, God made a special promise to one of Israel’s kings, king David. 
5. God promised that through David’s family line would come the perfect King who would rescue mankind and 
restore God’s reign in the world. 
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IV. Đức Chúa Trời phán xét Israel nhưng vẫn giữ lời hứa của Ngài 
1. Tuy nhiên, vì họ chống lại Ngài cho nên họ tiếp tục bị Đức Chúa Trời phán xét.  
2. Vì vậy nước Israel bị chia cắt thành 2 phần và Chúa cho phép kẻ thù bắt giam họ.  
3. Mặc dù dân tộc Israel đang phải chịu sự phán xét từ Chúa tuy nhiên Ngài vẫn luôn yêu thương và giữ kế hoạch tốt 
lành của Ngài dành cho họ. 
4. Sau một vài thế hệ, Ngài giải cứu họ khỏi sự xiềng xích của kẻ thù.  
5. Các tiên tri đã cảnh báo dân tộc Israel về cơn thạnh nộ của Chúa đối với tội lỗi và công bố các lời hứa mới của Đức 
Chúa Trời mà Ngài sẽ làm ứng nghiệm lời hứa đó.  
6. Đó là: trong tương lai sẽ có một vị Vua rất đặc biệt đến để giải quyết tội lỗi của Israel và loài người. 
 

IV. God judges Israel but keeps his promise 
1. However, because they rebelled against God they continued to be judged by God. 
2. Thus the nation of Israel was divided into two parts and the Lord allowed their enemies to take them captive. 
3. Despite that Israel was facing God’s judgment, he still loved them and kept his gracious plan for them. 
4. After some generations, God rescued them from the bondage of their enemies. 
5. Prophets warned Israel about God’s wrath against their sin and announced the new promises of God that the 
He would fulfill. 
6. That is, in the future there will be a special King come to solve Israel and the rest of humanity’s sin problem. 
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V. Đức Chúa Trời hoàn thành lời hứa của Ngài bởi Vua Giê-xu  
1. Nhiều thế kỷ trôi qua, Đức Chúa Trời bắt đầu thực hiện kế hoạch tốt lành của Ngài đó chính là sai Con của Ngài, Chúa 
Giê-xu, xuống trần gian để cứu lấy loài người.  
2. Chúa Giê-xu xuống trần gian thông qua trinh nữ Mary dưới hình dạng là một em bé trai.  
3. Chúa Giê-xu chưa hề phạm tội, Ngài là vô tội và luôn luôn kính trọng Đức Cha.  
4. Chúa Giê-xu nói: “Ta chính là con đường, chân lý và sự sống, chẳng bởi Ta thì không ai đến cùng Cha được.” 
5. Rất nhiều người ghét Ngài bởi vì sự vô tội của Ngài cho nên họ muốn giết Ngài.  
6. Và lúc đó Chúa Giê-xu đã chấp nhận chịu đóng đinh và chết ở trên cây thánh giá như sự hy sinh hoàn hảo, vì Vua Giê-
xu muốn dẫn dắt dân tộc của Ngài ra khỏi sự nô lệ của tội lỗi.  
7. Đức Chúa Trời hình phạt Chúa Giê-xu vì tội lỗi của loài người. 
8. Sau đó họ đem cơ thể của Ngài vào hầm mộ, sau 3 ngày thì Ngài sống lại và Ngài đã gặp khoảng 500 người để chứng 
minh cho họ thấy Ngài đang sống, Ngài không phải là hồn ma.  
9. Bởi vì Chúa Jesus đánh bại sự chết, Chúa chứng mình rằng Ngài là Con của Đức Chúa Trời mãi mãi và có quyền năng 
để tha tội và ban cuộc sống mới cho ai tin vào Ngài. 
10. Sau những điều đó thì Ngài hứa với những người tin vào Ngài đó là Ngài sẽ quay lại để phục hồi thế giới và phán xét 
những người không ăn năn và kính trọng Vua của mọi điều. 
11. Ngài trở lại thiên đàng. 
12. Hội Thánh là gia đình và vương quốc của Ngài trên trái đất. 
13. Đức Chúa Trời đã luôn có một kế hoạch để bày tỏ Ngài là vinh quang bởi Đức Con là Vua. 
 

V. God fulfills his promise in King Jesus 
1. After many centuries, God began to fulfill his gracious plan of sending His Son, Jesus, to earth to save 
mankind. 
2. Jesus came to earth through the virgin Mary in the form of a baby. 
3. Jesus never sinned; he was innocent and always honored the Father. 
4. Jesus said, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me.” 
5. Many people hated him because of his innocence, so they wanted to killed him. 
6. And then Jesus accepted his crucifixion and died on the cross as the perfect sacrifice, because King Jesus 
wanted to lead his people out of the slavery of sin. 
7. God judged Jesus because of the sin of humans. 
8. And then they put his body into a tomb, and after three days, he rose again and met more than 500 people to 
prove that he was really alive and not a ghost. 
9. Because Jesus defeated death he proved that he is the eternal Son of God who has the power to forgive sin 
and give new life to those who trust Him. 
10. After that he promised those who believed in him, that he will one day return to earth to restore the world, 
and he’ll judge those who don’t repent and honor the King of all. 
11. He returned to heaven. 
12. The church is his family and kingdom on earth. 
13. God always had a plan to demonstrate his glory through his Son the King. 
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VI. Vua Giê-xu trở lại để phán xét và phục hồi 
1. Trước khi Đức Chúa Giê-xu về thiên đàng, Ngài có 1 lời hứa rằng Ngài sẽ trở lại trái đất để thưởng cho Hội Thánh của 
Ngài và phán xét mỗi một người khác.  
2. Người Cơ Đốc đang sống trong sự háo hức để chờ đợi sự trở lại của Ngài.  
3. Những người nào tin vào danh và lời của Chúa Giê-xu thì trở nên con của Đức Chúa Trời.  
4. Những người đó sẽ cùng với Đức Chúa Giê-xu lên thiên đàng tuy nhiên những người nào không ăn năn và không tin 
vào Ngài sẽ đi xuống địa ngục mãi mãi không có một kiếp nữa.  
5. Sau đó thế giới của Đức Chúa Trời sẽ chỉ còn những điều tốt đẹp và sự hoàn hảo như lúc ban đầu.  
6. Nghĩa là không có tội lỗi (sự xấu hổ, sự sợ hãi, bệnh tật và chết chóc).  
7. Sau tất cả mọi điều thì Chúa Giê-xu đã hoàn thành kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời đó chính là phục hồi lại thế giới. 
8. Mỗi người con của Chúa sẽ hạnh phúc vì họ được tận hưởng Ngài là Vua trên mọi điều như lúc ban đầu ở trong khu 
vườn trước khi có tội lỗi. 
 

VI. King Jesus returns to judge and restore 
1. Before Jesus returned to heaven, he made a promise that he would return to earth to reward his church and 
judge everyone else. 
2. Christians live eagerly waiting for his return. 
3. Those who believe in his name and the word of Jesus become children of God. 
4. Those believers will be with God in heaven but those who don’t repent and believe in him will go to hell forever 
without another chance. 
5. Then God’s world will consist of only good things and perfection as it was in the beginning. 
6. That means no sin--no shame, no fear, no sickness, and no death. 
7. After all of this, then the Lord Jesus will have fulfilled the great plan of God--restoring the world again. 
8. Everyone of the Lord’s children will be happy because they are enjoying him, the King over all things, just as in 
the beginning in the garden before sin. 

 

* Underlined words represent necessary (core) parts of this material’s message. 

 

 

 

 

 


