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Khi thủ lĩnh  
Giô-sếp qua đời!  
Tất cả người  
dân Ai-cập  
 

cùng chia  
buồn với  
gia  
đình  
của  
ngài. 



Chúa đã dùng 
Giô-sếp – người 
Hê-bơ-rơ để bảo 
toàn đất nước  
 

khi nạn đói 
hoành hành. 



Giô-sếp là người  
thông sáng và là 
thủ lĩnh được  
lòng dân.  
 

Bây giờ  
Giô-sếp  
đã qua  
đời. 



Hơn 300 năm dài đã trôi qua,  
con dân của Giô-sếp, tộc người 
Hê-bơ-rơ, đã trở thành một tộc  
 
người  
lớn  
ở  
 
 
nước  
Ai-cập. 



Vị vua mới sợ tộc người Hê-bơ-
rơ lớn mạnh sẽ chống lại mình, 
nên ông ta bắt họ làm nô lệ.  



Vị vua mới đối xử với người  
Hê-bơ-rơ rất tàn độc. Ông  
ta bắt họ phục dịch xây  
thành lớn. 



Nhưng Ông ta càng áp bức người 
Hê-bơ-rơ bao nhiêu, họ càng 
sinh sôi nảy nỡ bấy nhiêu.  



Một ngày nọ, Vua đã ban một 
mệnh lệnh đáng sợ. “Nếu tất cả 
những đứa trẻ người Hê-bơ-rơ 
được sinh ra là  
con trai  
thì  
... 



... phải bị ném xuống dòng sông 
Ninh”. Vị Vua độc ác quyết tâm 
làm giảm tộc người Hê-bơ-rơ. 
Ông ấy thậm chí  
giết cả  
trẻ  
con. 



Một gia đình thắc mắc “Chúng ta 
có thể làm gì đây?”. Họ quyết 
định đặt con của mình vào dòng 
sông Ninh. Nhưng đứa bé được  
đặt vào    trong những chiếc 
thúng              không thấm 
nước               và ấm cúng. 



Chiếc thúng nhỏ nổi trên mặt 
nước giữa những bụi sậy chở món  

hàng quý. 



Bất cứ điều gì cũng có thể xảy 
ra với đúa bé nhỏ xíu ấy.  



Từ xa, chị gái của đứa bé nhìn 
theo chiếc thúng quý giá kia dập  
duềnh        giữa những bụi sậy. 



Bất thình lình  
con gái của Vua và 
người hầu của nàng 
xuống sông tắm.  



Không có cách nào để giấu chiếc 
thúng.   Có lẽ họ có thể đi ngang 
     qua mà không nhìn   
            thấy chiếc thúng. 



“Ồ! Một chiếc thúng trong những 
bụi sậy. Tôi tự hỏi cái gì ở 
trong đó.” Con gái  
Vua ra lịnh cho  
người hầu vớt  
thúng lên.  



Khi nàng mở chiếc thúng ra – 
cậu bé cất tiếng khóc. Công 
chúa kêu lên: “Đó  
là một cậu bé  
người Hê-bơ-rơ”. 



     “Thật tội nghiệp sinh linh  
     nhỏ bé. Cậu rất đẹp”. Có    
     lẽ con gái Vua đã nói chuyện   
              với cậu bé bằng ... 



  ... cách mà người lớn thường   
  hay nói. Nàng thậm chí đã nói  
    “Ootchie-kootchie Koo-ums” 

 bằng tiếng Ai-cập. 



Ắt hẳn Chúa đã ban cho chị 
gái của cậu bé sự thông sáng 
đặc biệt. Cô ta đã chạy  
đến con gái của Vua. 



“Công chúa có muốn tôi tìm một 
vú nuôi Hê-bơ-rơ để nuôi cậu bé 
cho Công chúa không?”  
Công chúa đáp: “Phải,  
đi đi”. Bạn nghĩ  
cô gái sẽ  
chạy  
tìm  
ai? 



“Mẹ ơi, đi nhanh lên, Ồ, nhanh 
nữa đi!”, có lẽ cô gái không có 
thời gian để  
giải thích.  
Cả hai cùng  
nhau chạy  
về phía  
 
 
con  
đường  
nhỏ.  



Trở lại dòng sông, con gái Vua 
đã cứu vớt cậu bé. “Hãy nuôi  
cậu bé cho ta. Ta  
sẽ trả công  
cho bà”.  
Cậu bé  
được đặt  
tên là  
Môi-se.  



Môi-se được đoàn tụ 
với ba mẹ và gia đình 
mình. Họ dạy Môi-se 
kính yêu  
Chúa và  
yêu người  
Hê-bơ-rơ.  
Chẳng  
mấy chốc  
Môi-se sẽ  
sống ... 



... trong cung điện 
với con gái Vua. Chúa, 
người đã bảo toàn tính 
mạng của  
Môi-se  
đã lên kế  
hoạch cho  
một tương  
lai tuyệt  
vời cho  
Môi-se. 



Hoàng tử đến từ dòng sông 
 

Một câu chuyện về lời của Chúa,  
được tìm thấy trong Kinh Thánh 

 
Xuất Ê-díp-tô-ký chương 2 

“Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng.”  
Thi Thiên 119:130 



Kết thúc 



Câu chuyện trong kinh thánh cho chúng  
ta biết về Đức Chúa tuyệt vời đã tạo nên 
chúng ta và muốn chúng ta biết về Ngài. 

 
Chúa biết chúng ta đã phạm phải những sai 
lầm mà Ngài cho đó là tội lỗi. Sự trừng 
phạt cho tội lỗi là cái chết, nhưng Chúa 
yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gửi con 
trai duy nhất của mình là Giê-su, chết 
trên thánh giá và chịu trừng phạt vì tội 
lỗi của chúng ta. Và rồi, Chúa Giê-su đã 
trở lại cuộc sống và về thiên đàng. Nếu 
bạn tin vào Chúa Giê-su và xin Ngài tha 
thứ cho tội lỗi của bạn, Ngài sẽ tha thứ!  
Ngài sẽ đến và sống trong bạn bây giờ,  

và bạn sẽ sống với Ngài mãi mãi. 



Nếu bạn tin điều này là  
có thật thì hãy nói với Đức Chúa rằng: 
Kính thưa Chúa Giê-su, Tôi tin Ngài là 
Đức Chúa trời, và là người đã chết vì 

tội lỗi của tôi, và bây giờ Ngài đã sống 
trở lại. Hãy bước vào cuộc sống của tôi 
và hãy tha thứ cho tội lỗi của tôi, để 
mà tôi có thể có một cuộc đời mới, và 
một ngày nọ Tôi sẽ bên Ngài mãi mãi.  
Hãy giúp tôi theo Ngài và sống vì  
Ngài như con của Ngài. A-men. 

 
Đọc kinh thánh và tâm sự với Chúa  

mỗi ngày!   Giăng 3:16 
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