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B. “God Created the World and the First Man and Woman” 
 

God Created the World and the First Man and Woman 

    There is only one God, and He is the Most High God.  The Most High God is the Creator. He created 

everything on earth and in heaven and is all powerful over everything.  Did you know that God created 

all of the stars, planets, and even Earth in six days?  The Bible tells us that God created everything we 

see on Earth and everything we can see in outer space in just one week.  He did it all just by speaking!  

He created planets, oceans, seas, trees, plants, and animals.  He even created man and woman.  This is 

the story of how God created man and woman. God created humans to enjoy him.  God created humans 

to glorify Him and have a wonderful relationship with Him forever! 

    God said, “Let us make man in our own image.”  He created both male and female in His own likeness.  

God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life.  Man 

became a living being.   

    God had planted a garden called Eden.  He put the man in the garden to work and take care of it.  God 

made all kinds of trees to grow out of the ground—trees that were pleasing to the eye and good for food.  

In the middle of the garden was the tree of life.  Those eating from it would live forever.  There was also 

the tree of knowing good and evil.  God commanded the man saying, “You are free to eat from any tree 

in the garden except the tree of knowing good and evil.  When you eat of it, you will surely die.” 

    God brought all the animals that He had created to the man and gave him the job of naming each of 

the creatures.  Whatever the man called each living creature was its name.  God saw there was no 

suitable companion for the man.  He said He would make a helper for him. 

    God caused the man, Adam, to fall into a deep sleep.  While he was sleeping, God took one of the 

man’s bones from his side and closed up the flesh.  God made a woman from the bone.  He brought her 

to the man. 

    The man said, “This is now bone of my bones and flesh of my flesh.  She shall be called woman because 

she was taken out of man.”  The man and his wife were both naked but they felt no shame. 

    God knows man because He formed man in His own image.  He knows all the days of one’s life before 

they come to pass.  He even knows every hair on our heads! It was “from one man that God made 

every nation of men, that they should inhabit the whole earth.  He determined the times set for them.  

He determined the exact places where they should live.”  God did not create the earth to be empty, but 

formed it to be inhabited by his creation. 

 

Scriptures:  Genesis: 1:1-2:3; Nehemiah 9:6; Psalm 8:3-8; Isaiah 45:11-12; Psalm 24:1-2; Genesis 

1:26-28; 5:1; Psalm 8:4-6; 139:13-16; Job 33:4; Malachi 2:10; Acts 17:26; Genesis 5:1-2 
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Đức Chúa Trời Tạo Dựng Nên Thế Giới 
cùng Người Nam và Người Nữ Đầu Tiên 

 
 Chỉ có một vị thần duy nhất và Ngài là vị thần tối cao, Ngài chính là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời 

là Đấng sang tạo (Đấng tạo dựng). Ngài đã tạo nên mọi vật ở trên Trời (thiên đàng) và trên trái đất. Ngài 

cũng có quyền vượt trên hết mọi điều. Bạn có biết rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên tất cả các vì sao, 

hành tinh và cả Trái Đất trong sáu ngày không? Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đã dựng 

nên mọi vật trên Trái Đất cùng mọi vật trong không gian mà chúng ta có thể nhìn thấy chỉ trong một 

tuần. Ngài làm tất cả những việc đó chỉ bằng lời nói! Ngài tạo dựng các hành tinh, đại dương, biển, cây 

cối, thực vật và động vật. Ngài tạo dựng cả người nam và người nữ. Đây là câu chuyện Đức Chúa Trời 

dựng nên người nam và người nữ. Đức Chúa Trời tạo ra con người để con người được vui thỏa (hạnh 

phúc) trong Ngài. Đức Chúa Trời tạo ra con người để làm vinh hiển danh Ngài và để có một mối quan hệ 

tốt đẹp với Ngài đời đời. 

 Đức Chúa Trời phán: “Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh chúng ta.” Ngài dựng nên 

người nam và người nữ giống như Ngài. Đức Chúa Trời nắn nên người nam từ bụi đất và hà hơi vào 

mũi của người nam hơi thở của sự sống. Người nam trở nên một vật sống. 

 Đức Chúa Trời lập nên một ngôi vườn gọi là Ê-đen. Ngài đặt con người trong vườn để làm việc và 

chăm sóc nó. Ngài tạo nên mọi loại cây cối mọc trên đất - những cây trông đẹp mắt và cho thức ăn ngon. 

Giữa vườn có cây sự sống. Những ai ăn trái của nó sẽ được sống đời đời. Cũng có một cây biết điều thiện 

và điều ác. Đức Chúa Trời truyền lệnh cho con người: “Con được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong 

vườn, nhưng về trái của cây biết điều thiện và điều ác thì con không được ăn, vì ngày nào con ăn trái cây 

đó, chắc chắn con sẽ chết.”  

 Đức Chúa Trời đem mọi thú vật mà Ngài đã tạo dựng đến trước người nam và giao cho người việc 

đặt tên mỗi loài vật đó. Người gọi mỗi sinh vật là gì thì nó trở thành tên của chúng. Đức Chúa Trời thấy 

người nam không có ai thích hợp để bầu bạn. Ngài phán Ngài sẽ dựng nên một người giúp đỡ cho 

người nam. 

 Đức Chúa Trời làm cho người nam là A-đam ngủ say. Trong khi người đang ngủ, Đức Chúa Trời 

lấy một cái xương từ sườn người nam rồi lấp thịt lại. Đức Chúa Trời tạo dựng nên một người nữ từ xương 

đó. Ngài đem người nữ đến với người nam. 

 Người nam nói: “Bây giờ đây là xương từ xương tôi, thịt từ thịt tôi, người này được gọi là người 

nữ vì từ người nam mà ra.” Cả người nam và người để trần truồng nhưng không thấy xấu hổ. 

 Đức Chúa Trời biết con người bởi vì Ngài dựng nên con người theo hình ảnh Ngài. Ngài biết tất 

cả ngày tháng của cuộc đời một người trước khi chúng qua đi. Ngài thậm chí còn biết mỗi sợi tóc trên 

đầu chúng ta! Như vậy “từ một người, Ngài dựng lên tất cả các dân tộc trong nhân loại cho họ ở khắp 

mặt địa cầu, định thời gian hiện hữu và biên giới cho họ cư trú.” Đức Chúa Trời không dựng nên một trái 

đất trống không, nhưng Ngài dựng nên trái đất để các tạo vật của Ngài cư ngụ. 
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Discussion Questions 

1.  Who created the world?  How long did it take?  How did he do it? 

 

2.  What did God use to create man? 

 

3.  What are the 2 trees mentioned in the story?  What does the story say about them? 

 

4. Đức Chúa Trời đã tạo ra người phụ nữ như thế nào? How did God created woman? 

 

5. Tại sao Đức Chúa Trời tạo ra người đàn ông và người phụ nữ? Why did God create the man and 
woman? 

 

6. Bạn có suy nghĩ gì về câu chuyện này? What do you think of this story? 
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Vocabulary 
 

1.  planets 
 
2.  likeness (answer is J) 
 
3.  formed 
 
4.  dust 
 
5.  commanded 
 
6.  surely 
 
7. creatures 
 
8.  suitable companion 
 
9.  caused 
 
10. flesh 
 
11. shame 
 
12. image (answer is M) 
 
13. come to pass 
 
14. nation 
 
15. inhabit 
 
16. determined 
 

a.  small pieces of earth/dirt 
 
b.  country 
 
c.  living being, people or animals 
 
d.  made it happen 
 
e.  decided 
 
f.  a large, round object in space (like Earth) that 
travels around a star (sun) 
 
g.  without doubt 
 
h.  embarrassment 
 
i.  happen 
 
j.  looking like someone or something 
 
l.  gave shape to 
 
m.  visual representation 
 
n.  ordered, told 
 
o.  live in, occupy 
 
p.  partner that meets a person’s needs (spouse: 
man with woman) 
 
q.  muscle and meat of the body 
 

 

     

 


