SỰ SA NGÃ (St 3-4)
Ông Adong và Bà Evà được dựng nên trong trạng thái ngây thơ trong trắng nhưng với quyền được
lựa chọn. Hai ông bà được thử thách trong một hoàn cảnh thuận lợi tối đa. Được phú cho trí trong
lòng sạch, và khả năng để làm việc lành. Thiên Chúa ban cho hai ông bà sự hiện diện và tình bạn
của chính Ngài (3:8).
Satan, tác giả của tội lỗi, hành động qua một con rắn, cám dỗ để hai ông bà nghi ngờ Lời Chúa. Họ
chiều theo cơn cám dỗ và bị vấp ngã. Từ đó tội lỗi đã nhập vào thế gian. Satan vẫn còn tiếp tục làm
cho con người bất tuân TC. Hậu qủa của tội nguyên tổ rất nhiều trong chương 3 của Sáng Thế Ký.
Gồm việc bị xa cách khỏi TC, đất bị chúc dữ, hối hận dày vò trong lòng.
Vì lòng thương xót TC hứa một Đấng sẽ cứu chuộc con người khỏi tội (St 3:15). Dòng giống của
người đàn bà (sinh bởi đức trinh nữ) sẽ đến để phá huỷ công trình của ác thần ma quỷ (1Ga 3:8).
Ngay sau khi sa ngã con người bắt đầu dâng hiến tế cho Chúa. Đây chính là lệnh truyền của TC.
Hiến lễ có mục đích nhắc nhở con người về sự sa ngã của mình và là hình bóng của Hiến Lễ tương
lai. Bởi chính Người đã đổ máu mình ra mà nhân loại được cứu thoát khỏi tội lỗi và sự chết (Dt 9:22)
Hai người con của ông Adong là Cain và Aben dâng hiến lễ lên Chúa. Cain tiến dâng hoa màu của
ruộng đất. Aben tiến dâng những con đầu lòng của đoàn vật (St 4:3-4). Của lễ của Aben được Chúa
nhận trong khi của lễ của Cain bị Chúa chê. Từ Lời Chúa chúng ta biết rõ rằng Chúa chối từ của lễ
của Cain bởi vì của lễ dâng tiến Chúa phải được dâng với lòng thành và bởi đức tin và sự vâng phục.
Do bị Chúa chê lễ vật của mình nên Cain nổi giận giết em mình là Aben.
Chữ viết bắt đầu khi TC ghi dấu trên Cain (St 4:15). Dấu chỉ biểu hiệu cho ý tưởng và người ta hiểu
nó chỉ cho cái gì. Do đó dấu chỉ, ký hiệu, hình vẽ, đã được dùng để ghi lại ý tưởng, lời nói, hay sự kết
họp của nhiều chữ. Những hình này được in trên các bình gốm hay trên những tấm bảng bằng đất
nung, hay vẽ hoặc khắc ttrên vách đá. Những loại chữ viết này được tìm thấy ở những tầng đất thấp
nhất của những thành phố trong đế quốc Babylon thời tiền sử. Chữ viết cổ nhất được biết đến là
những hình vẽ trên bảng đất nung.
Rất lâu trước khi TC ban luật lệ cho ông Môsê (Xh 20), chúng ta tìm thấy một vài quy định được ban
ra trong sáng Thế Ký. Ngay từ ban đầu TC đã thiết lập ngày Sabát (St 2:1-3) và hôn nhân (St 2:24).
Luật về thuế thập phân đã rõ ràng được tuân giữ. Việc đóng thuế thập phân chúng ta đọc thấy ông
Abraham làm trong St 14:20, và đọc lời của ông Giacóp trong St 28:22. Rõ ràng là TC cho con người
ý thức rằng ngay từ ban đầu họ chỉ là người quản lý của những gì họ có.
Nền văn minh trước lụt đại hồng thuỷ được gọi là văn minh tiền hồng thuỷ (antediluvian civilization).
Nó biến mất trong phán xét của trận lụt. đó là nền văn minh khởi đầu bởi Cain. Nó kết thúc trong sự
phá huỷ.
Kinh thánh dạy và khảo cổ học xác định rằng dân chúng thời tiền hồng thuỷ không phải là những
người man rợ. Họ đã đạt đến một trình độ văn minh nhất định. Tất cả những gì đạt được trong nền
văn minh vật chất này đều được nhắc đến trong St 4:16-22). Không ai biết nhiều về thới tiền hồng
thuỷ này nhưng một vài nơi được khám phá ra có lẽ là từ thời kỳ này. Một vài di tích thủ công được
khám phá chứng minh cho những điều về nền văn minh này như được diễn tả trong Kinh Thánh.
Trong ba thành phố cổ Ur, Kish, và Fara, người ta khám phá ra dưới lớp phù sa, có thể do trận hồng
thuỷ để lại những rác rến, đầy những dụng cụ bằng đá và đá lửa, các bình gốm màu, gạch đóng hay
gạch nung.

Trở lại với Sáng Thế Ký 4: 16-22 chúng ta thấy những thứ được nhắc đến trong nền văn minh này:
1. Du mục: “Bà Ađa sinh Giavan; ông này là ông tổ các người ở lều và nuôi súc vật”. (4:20)
2. Nhạc công: “Em ông này tên là Giuvan; ông này là ông tổ các người chơi đàn thổi sáo” (4:21)
3. Nghệ nhân và hãng xưởng: “Còn bà Xila thì sinh Tuvan Cain; ông này là ông tổ các người thợ
rèn đồng và sắt”. (4:22)
4. Ngành xây cất: “Ông Cain ăn ở với vợ. Bà thụ thai và sinh ra Khanốc. Ông xây một thành, và
lấy tên con mình là Khanốc mà đặt cho thành ấy”. (4:17)
Nền văn minh mà Cain thiết lập có thể tương đương với nền văn minh của Hy Lạp và La Mã, nhưng
phán xét của TC đã giáng trên nền văn mình này. Tại sao? (6:5-7)

