SÁCH SÁNG THẾ
GENESIS gốc tiếng Hy Lạp có nghiã là nguyên gốc (origin), và chữ đầu tiên của sách sáng thế trong
tiếng Do Thái (Hebrew) có nghiã là từ khởi đầu, những chữ này cho chúng ta biết cả về phạm vi cũng
như giới hạn của cuốn sách. Nó cho chúng ta biết khởi nguyên của mọi sự trừ TC. Mặt khác nó
thông báo rằng nó chỉ nói về lúc khởi đầu. Không có kết thúc ở đây. Dựa trên chân lý của nó tất cả
mạc khải tương lai của TC cho con người được xây dựng trên đó.
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Khởi đầu của thế giới – 1:1-25
Khởi đầu của nhân loại – 1:26-2:25
Khởi đầu của tội lỗi trong thế gian – 3:1-7
Khởi đầu của lời hứa ban ơn cứu rỗi – 3:8-24
Khởi đầu của đời sống gia đình – 4:1-15
Khởi đầu của văn minh do con người làm nên 4:16-9:29
Khởi đầu của các nước trên thế giới – 10, 11
Khởi đầu của giòng giống dân Do Thái – 12-50

TÁC GIẢ
Theo truyền thống lâu đời của Do Thái giáo và Kitô giáo sáng thế Ký được viết bởi Mô-sê, dưới sự
hướng dẫn của Thần khí Thiên Chúa. Đoạn kết của sách là vào khoảng ba trăm năm trước khi Môsê chào đời. Có thể Mô-sê nhận được thông tin trực tiếp từ Thiên Chúa hay từ những tư liệu lịch sử
từ cha ông truyền lại mà ông đọc được.(Chúa Giêsu nói về Mô-sê trong Luca 24:27 và Gioan 7:19).
Mỗi năm ở Aicập và Israel người ta khai quật được những bằng chứng các bản viết trong thời Mô-sê
và của những chân lý lịch sử của những gì được viết trong Ngũ Thư. Mô-sê đuợc giáo dục trong
hoàng cung của vua Pharao và được dạy cho biết tất cả về sự khôn ngoan của người Aicập (Cv
7:22) gồm cả nghề văn chương. Mô-sê có dùng khả năng viết lách của mình (Xh 34:27; Ds 17:2; Đnl
6:9; 24:1,3; Gs 8:32)
Chắc chắn câu chuyện sáng thế đã được viết từ rất lâu, có thể bởi Abraham, hay Nôê, hay Ênoch.
Biết đâu đấy. Viết lách được dùng rất phổ biến trước thời Abraham. Trong thành phố Ur, cũng như
trong tất cả các thành phố quan trọng của đế quốc Babylon, có các thư viện với hàng ngàn cuốn
sách, tự điển, văn phạm, sách ghi chú, bách khoa tự điển, sách toán, thiên văn, điạ lý, tôn giáo và
chính trị. Không nghi ngờ gì là Abraham đã thụ hưởng truyền thống hay ghi chép từ Shem về câu
chuyện sáng tạo vũ trụ và sự sa ngã của con người, và trận đại hồng thuỷ. Abraham sống trong một
xã hội của văn hoá, sách và thư viện. Không thể nghi ngờ rằng ông đã cẩn thận và chính xác chép lại
tất cả những gì xảy ra cho ông và với lời hứa mà TC nói với ông. Ông ghi lại trên những tấm bảng
bằng đất nung với loại chữ viết hình nêm (chữ Ba Tư cổ) được trao lại trong sử niên biên của quốc
gia mà ông lập nên.

SÁNG TẠO (St 1, 2)
Khi sách bắt đầu chúng ta thấy dòng chữ này sẽ không bị nhạt mờ đi với thời gian, Lúc khởi đầu,
Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Trong một vài chữ đơn sơ nhưng đó là lời tuyên bố của Thánh Kinh về
nguồn gốc của vũ trụ vật chất này. Thiên Chúa làm cho mọi sự hiện hữu bởi lời đầy uy lực của Ngài.
Ngài phán và thế giới được hình thành. (Dt 11:3)
Công trình sáng tạo của Thiên Chúa thì tiệm tiến:
1. Thế giới vật chất – 1:3-19
2. Hệ thống sự sống – 1:20-25
3. Con người, vương miện của công trình sáng tạo – 1:26-27
Các nhà vật lý nói gì về khởi đầu của vũ trụ?
Thuyết big bang nói rằng cách đây khoảng 15 tỉ năm có một vụ nổ và vũ trụ được khai sinh. Và từ đó
vũ trụ không ngừng dãn nở. Lý thuyết này được phổ biến rất sâu rộng trong khoa vật lý hiện đại
nhưng chưa một dự đóan nào của nó được chứng minh, một số dữ kiện phụ trong các thí nghiệm
suy luận từ quan sát thiên văn có vẻ chứng minh ngược lại là đàng khác. Nên hiện tại có đề nghị phổ
biến là nên bỏ giả thuyết này để tìm kiếm một giả thuyết mới.
"And in the beginning there was nothing. And God said 'Let there be light.' And there was still nothing, but now you
could SEE it!" ‐‐ Anonymous

Khoa Sinh Vật Học nói gì về sự sống?
• Sự sống xuất hiện khoảng cách đây khoảng 3-4 tỉ năm dưới dạng vi khuẩn.
• Sau đó xuất hiện dạng tế bào nguyên thuỷ khoảng 1.6 – 2-7 tỉ năm cách đây
• Rồi các cơ thể kết hợp bởi nhiều tế bào xuất hiện cách đây khoảng 610 triệu năm. Sau đó
càng ngày càng xuất hiện các cơ thể với nhiều tế bào và các dạng sinh học phức tạp hơn
khoảng 10 triệu năm cách đây.
• Khoảng 500 triệu năm cách đây thực vật và nấm lan tràn khắp trái đất kéo theo sự xuất hiện
của động vật chân đốt. Sâu bọ côn trùng phát triển rất thành công ngay cả tới bây giờ chúng
vẫn là chủng loại động vật đông nhất.
• Động vật lưỡng cư xuất hiện đầu tiên khoảng 364 triệu năm, theo sau là các loại chim và loài
bò sát xuất hiện khoảng 155 triệu năm cách đây.
• Loài có vú xuất hiện khoảng 129 triệu năm, loài linh trưởng khoảng 10 triệu năm và con người
hiện đại khoảng 0.25 triệu năm cách đây.
Vị trí của Vườn Điạ Đàng theo khoa khảo cổ và nhân chủng học.
Trong ngôn ngữ Sumerian chữ Eden có nghiã là vùng đất phì nhiêu. Chữ Adam có nghiã là định cư
trên đồng bằng. Nguồn gốc của hai chữ này xuất phát từ tộc người cổ xưa hơn gọi là Ubaidian.
Vị trí của Vườn Điạ Đàng theo các nhà khảo cổ thì nằm ở dưới mặt nước chỗ hiện giờ ở là cửa của
hai con sông Tích-ra (Tigris) và Êu-phơ-rát (Euphrates). Khoảng 6500 năm trước CN, vịnh Ba Tư
chưa rộng như bây giờ. Và lúc đó hai con sông Pisôn và Ghi-khôn còn chảy vào vịnh, và khu đồng
bằng ở chỗ tiếp giáp bốn cửa sông là vùng đất phì nhiêu cây cối um tùm. Sau đó thì nước ở trong
vịnh dâng cao chôn vùi bình nguyên này. Và hai con sông Pisôn (Wadi Rimah & Wadi Batin bắc
Saudi Arabia) và Ghi-khôn (Karun in Iran) không còn nước nên biến mất. Ngay cả hai con sông Tíchra và Êu-phơ-rát cũng đổi dòng do đó 4 thành phố Uruk, Udaid, Eridu và Ur không còn có thể sinh
sống được vì thiếu nước nên họ di dân đi chỗ khác lập nghiệp. Ông Abraham và bộ tộc của ông khi
rời Ur di chuyển qua Canaan đã mang theo những câu chuyện về Vườn Điạ Đàng, sự sa ngã, Lụt
Hồng Thuỷ…. của vùng đất cũ để rồi được ghi chép lại trong Kinh Thánh.

Có nhiều lý thuyết khoa học để giải thích về câu chuyện vườn điạ đàng và việc tạo dựng con người,
và sự sa ngã của họ. Nhưng lý thuyết được nhiều người đồng ý là khi khí hậu thuận tiện và mưa
nhiều vùng sa mạc ở chung quanh vịnh Ba Tư biến nó trở nên vùng bình nguyên phì nhiêu, đời sống
thật hạnh phúc vì thiên nhiên cung cấp cho những người sống ở đó mọi thứ họ cần. Sau đó họ phát
minh ra nhiều dụng cụ để canh tác nên họ từ bỏ đời sống săn bắn và hái lượm, đời sống phải hoàn
toàn dựa vào thiên nhiên, để bắt đầu đời sống nông nghiệp, họ thấy rằng họ không cần đến Thiên
Chúa nữa vì họ có thể định đoạt lấy số phận mình dựa trên kiến thức và kỹ năng của họ hơn là dựa
vào sự hào phóng của TC. Nhưng họ đã lầm, khoảng 5900 năm trước CN, vùng đất phì nhiêu màu
mỡ biến mất vì khí hậu thay đổi và lại biến trở lại thành sa mạc như chúng ta thấy ngày nay. Vườn
điạ đàng đã mất vĩnh viễn nhưng bài học về sự sa ngã của con người thì vẫn luôn mới.
KẾT
Thiên Chúa nào được nhắc đến rất nhiều lần trong ba mươi mốt câu đầu tiên của sách sáng thế?
Đọc Gioan 1;1 và Thư Do Thái 1:1. ở đó chúng ta thấy rằng chính Đấng cứu chuộc chúng ta bằng
máu vô giá của Ngài, Đấng Cứu Thế, là Đấng sáng tạo vũ trụ này. Có người nói rằng Chúa Cha là
kiến trúc sư, Chúa Con, là người xây cất, và Chúa Thánh Thần, người trang hoàng vũ trụ. Chúa TT
được nhắc đến trong St 1:2.
Chương 1 là nét phác thảo của công trình sáng tạo, chương 2 đi vào chi tiết của công trình này. Chi
tiết liên quan đến việc tạo ra con người, vì đối với Kinh Thánh đó là lịch sử của ơn cứu độ.
Nên nhớ, Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài để làm bạn hữu với Ngài. Con người
cắt lià khỏi Thiên Chúa bởi tội lỗi. Chỉ khi nào tội lỗi được lấy đi thì chúng ta mới có thể trở lại tình
bạn với TC. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu Kitô đến thế gian này: để Ngài có thể mang lấy tội của
chúng ta trong thân xác mình trên cây thập tự (1Pr 2:24). Thư thứ nhất của thánh Gioan cho chúng ta
biết rằng tội lỗi chẳng những làm chúng ta mất tình bạn với TC nhưng còn mất tình bạn với nhau
nữa. Và trong 1Ga 1:9 dạy chúng ta cách làm thế nào để hồi phục lại tình bạn này.

