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C. “God and Man Separated by Sin” 

God and Man Separated by Sin 
 
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.  The serpent was 
more clever than any of the wild animals God had made.  One day the serpent said to the woman, 
“Did God really say, ‘You must not eat from any tree in the garden?”  The woman replied, “We 
may eat from the trees in the garden, but God did say, ‘You must not eat fruit from the tree that 
is in the middle of the garden.  You must not touch it or you will die.’” 
 
“You will not surely die,” the serpent said.  “God knows that when you eat of it your eyes will be 
opened.  You will be like God, knowing good and evil.”  When the woman saw that the fruit from 
the tree was pleasing to the eye, good for food, and desirable for gaining wisdom, she took some 
and ate it.  She gave some to her husband who was with her.  He also ate it. 
 
Then their eyes were opened.  They realized they were naked.  They took leaves and covered 
themselves.  When they heard the sound of God walking in the garden they hid themselves 
among the trees.  God called out to the man, “Where are you?”  The man answered, “We heard 
you walking in the garden.  We were afraid because we were naked, so we hid.” 
 
God asked, “Have you eaten from the tree from which I commanded you not to eat?”  The man 
blamed the woman.  The woman blamed the serpent. 
 
God judged the serpent saying he was now under a curse and would crawl on his belly in the 
dust.  One day an offspring of the woman would crush the serpent’s head but the serpent 
would bite the offspring’s heel.  God also told woman that she would now have great pains during 
child birth. God also cursed the ground so that man would have to work hard to grow his own 
food and the ground would yield thorns and thistles.  One day the man would return to the 
dust from which he was made. 
 
God clothed the man and woman in the skins of animals and banished them from the garden.  
They could no longer eat from the tree of life and live forever.  They were now stuck in their 
sinful condition.  God placed an angel with a flaming sword to block the way to the tree of life.  
The man, whose name was Adam, called his wife Eve. 
 
The disobedience of Adam and Eve caused them to be separated from the presence of God.  Sin 
results in death for the sinner.  The sin would be passed down to their children.  It would 
continue to spread to the whole human race.  It would become our human nature. 
 

Scriptures:  Genesis 3:1-24; Isaiah 59:2; Ezekiel 18:4; John 8:44: Romans 3:23 
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Chúa và Người Bị Ngăn Cách bởi Tội Lỗi 

 
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 sáng tạo (Đấng tạo dựng). Con rắn là loài xảo quyệt hơn tất cả những loài thú rừng 
mà Đức Chúa Trời đã tạo nên. Một ngày kia rắn nói với người nữ, “Đức Chúa Trời há có phán 
dặn: ‘Các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?’” Người nữ đáp rằng, “Chúng 
ta được ăn trái các cây trong vườn, nhưng Đức Chúa Trời có phán rằng về phần trái của cây mọc 
giữa vườn. Hai ngươi chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng.” 
 
“Hai ngươi chẳng chết đâu,” Rắn nói với người nữ như vậy. “Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày 
nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra. Người sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và 
điều ác.” Khi người nữ nhìn xem trái cây đó ngon, đẹp mắt và quí để mở trí khôn, bèn hái ăn. 
Người trao cho chồng mình đang đứng gần đó. Chồng cũng ăn nữa. 
 
Sau đó mắt hai người đều mở ra. Họ biết rằng mình lõa lồ. Họ bèn lấy lá cây đóng khố che thân. 
Khi nghe tiếng Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, họ ẩn mình giữa bụi cây. Đức Chúa Trời kêu 
người nam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu? Người thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, 
chúng tôi sợ, bởi vì lõa lồ, nên đi ẩn mình.  
 
Đức Chúa Trời phán hỏi: “Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng?” Người nam 
đổ lỗi cho người nữ. Người nữ đổ lỗi cho con rắn. 
 
Đức Chúa Trời phán xét con rắn, Ngài nói từ lúc đó rắn sẽ bị nguyền rủa và sẽ bò bằng bụng 
trong bụi đất. Một ngày kia, dòng dõi của người nữ sẽ chà đạp đầu con rắn nhưng con rắn sẽ 
cắn gót chân của người đó. Đức Chúa Trời cũng nói với người nữ rằng người sẽ chịu nhiều đau 
đớn trong khi sinh nở. Đức Chúa Trời rủa sả đất cho nên người nam sẽ phải làm việc cực nhọc, 
trồng trọt để có thức ăn và đất sẽ sinh ra gai góc và cây kế (một loại cây có gai). Một ngày 
kia con người sẽ trở về với bụi đất, là thứ con người được tạo nên. 
 
Đức Chúa Trời mặc cho người nam và người nữ quần áo bằng da thú và đuổi họ ra khỏi khu 
vườn. Họ không được ăn trái cây sự sống để được sống đời đời. Bây giờ họ bị kẹt trong tình 
trạng tội lỗi. Đức Chúa Trời đặt một thiên sứ cầm gươm lửa để chặn đường đến cây sự sống. 
Người nam, có tên là A-đam, gọi vợ mình là Ê-va.   
 
Sự không vâng lời của A-đam và Ê-va khiến họ bị phân cách khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. 
Tội lỗi dẫn đến sự chết của tội nhân. Tội lỗi của họ truyền lại cho con cái họ. Nó tiếp tục được 
truyền cho cả nhân loại. Nó trở thành bản tính con người của chúng ta. 
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Discussion Questions 
 
1.  The woman observed three things about the forbidden fruit.  What were they? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
2.  Three things happened when they ate the fruit.  What were they? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
3.  What happened when God asked the man and woman if they had eaten from the tree he 
had commanded them not to eat from? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
4.  Đức Chúa Trời đã phán xét con rắn, người đàn ông và người phụ nữ sau khi họ ăn trái cấm. 
Lời phán xét của Chúa là gì? God judged the snake, man, and woman after they ate the 
forbidden fruit. What were God’s words of judgment? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
5.  Kết quả của sự không vâng lồi của Adam và Êva là gì? What was the result of Adam and 
Eve’s disobedience? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
6.  Sự không vâng lời của họ đã ảnh hưởng gì đến cuộc sống chúng ta hiện nay? What 
influence does their disobedience have on life today?  
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Vocabulary 

 
Serpent  /ˈsərpənt/ con rắn 
 
Blamed  /blāmd/ đổ lỗi 
 
Curse  /kurs/   bị nguyền rủa 
 
Offspring /ôfˌspriNG/   dòng dõi 
 
Crush  /krəSH/  chà đạp 
 
Yield thorns   /yēld THôrn/ sinh ra gai góc 
 
Thistle  /THisəl/ cây kế (một loại cây có gai). 
 
Banished  /baniSHd/   đuổi họ ra khỏi 
 
Stuck  /stək/  bị kẹt 
 
Sinful  /sinfəl/  tội lỗi 
 
Flaming /flāmiNG/ lửa 
 
Sinner  /sinər/  tội nhân 
 
Race  /rās/  nhân loại. 
 
Human nature /(h)yo͞omən nāCHər/ bản tính con người 


