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Issac rất hạnh phúc, con trai của ông, Jacob
đang ở nhà. Thậm chí Esau cũng chào đón người
em trai mà ông đã từng thề là sẽ giết chết.
Thế nhưng những đứa con trai của Jacob lại
không vui bởi vì Joseph, người em trai nhận
được nhiều tình yêu thương
của bố hơn hết thảy.

Các anh trai của Joseph càng cảm thấy tức giận
hơn nữa khi nghe cậu kể về giấc mơ của mình.
Joseph nói: “Bó lúa của em chất cao hơn của
các anh, và bó lúa của các anh vì thế mà phải
cúi đầu trước bó lúa của em”. Giấc mơ này đồng
nghĩa với việc Joseph quan
trọng hơn các anh của cậu.

Trong giấc mơ thứ
hai của Joseph, cả
mặt trời, mặt trăng
và các vì sao cũng
nghiêng mình trước
cậu. Cha của cậu,
thậm chí đã rất tức
giận vì con trai của
ông dám đặt bản thân
mình cao hơn cả cha
mẹ và các anh mình.

Một ngày kia, Jacob đưa Joseph ra cánh đồng nơi
mà các anh trai của cậu đang chăm sóc những cây
bông. Họ nhìn thấy cậu đang đi tới và thì thầm
với nhau: “Hãy cùng giết chết kẻ mơ mộng này.”
Joseph không hề biết rằng nguy hiểm đang rình
rập cậu phía trước.

Reuben, người anh cả không tán thành. Anh bảo:
“Đừng làm đổ máu. Nhìn kìa, đó là một cái hố,
hãy để nó chết ở đấy”. Nhưng thực ra, anh đã
chuẩn bị sẵn một kế hoạch để cứu Joseph ngay khi
đêm xuống.

Khi Joseph
đến, các anh
trai ngay lập
tức túm lấy cậu
và cởi bỏ chiếc
áo khoát đầy
màu sắc mà Jacob
đã đặc biệt may
tặng cho đứa
con ông yêu mến
nhất. Rồi họ ném
cậu bé xuống cái
hố đáng sợ kia.

Trong khi Reuben không có mặt ở
đấy, một đoàn thương buôn trên
cỗ xe lạc đà đang trên đường
tới Ai Cập xa xôi đi ngang
qua. Người anh trai tên
Judah hét lên: “Chúng
ta hãy bán Joseph đi”.

Thương lượng xong,
họ bán Joseph và
lấy 20 miếng bạc.

Vừa sợ hãi vừa khóc lóc, Joseph ngước nhìn
tuyệt vọng khi con lạc đà bước lặc lè dẫn
anh đi dần xa khỏi gia đình và nơi chốn thân
thuộc của mình.

“Đây có phải là áo
choàng của Joseph
không? Nó dính đầy
máu. Chúng con đã
tìm thấy nó trên sa
mạc.” Những người
anh trai độc ác đã
làm cho cha mình tin
rằng một loài động
vật hoang dã đã giết
đứa con trai yêu dấu
của ông. Jacob xé
nát quần áo mình và
la lên thống thiết.
Không một ai có
thể làm ông
nguôi ngoai.

Ở Ai Cập, Joseph chắc
hẳn rất sợ hãi và cô
đơn. Có thể anh muốn
được trở về nhà. Nhưng
anh không thể thoát
được. Anh trở thành
một nô lệ trong nhà
Potiphar, một người
Ai Cập có vị trí cao.
Potiphar nhận thấy
rằng Joseph luôn làm
việc chăm chỉ và là
người có thể tin cậy.

Một ngày nọ Potiphar nói
với Joseph: “Những việc
anh làm rất tốt đấy.
Chúa luôn ở bên anh. Ta
muốn anh trở thành quản
gia chính, chịu trách
nhiệm về mọi việc của
ta và quản lý những
người phục vụ khác.”

Chúa đã mang tới cho
Potiphar nhiều vụ mùa
bội thu và nhiều của cải
nhờ Joseph. Khi đã trở
thành một người có chỗ
đứng, Joseph vẫn luôn
tin tưởng và phục vụ
Chúa một cách chân
thành. Nhưng rắc rối
đã tìm đến anh.

Vợ của Potiphar là một phụ nữ không ngay thẳng.
Bà ta muốn Joseph thay thế chồng mình. Joseph
từ chối. Anh không thể làm điều có lỗi với
Chúa bằng cách lừa dối
Potiphar.

Khi người phụ cố gắng ép buộc anh, anh đã bỏ
chạy. Nhưng bà ta đã túm được áo choàng của anh
và giữ nó lại.

Bà ta đổ tội cho Joseph: “Nô lệ của anh đã
tấn công em. Hãy nhìn đây, đây là áo choàng
của hắn!” Potiphar tức giận. Có thể ông ta biết
vợ mình nói dối. Nhưng ông ta phải làm một điều
gì đó. Ông ta nên làm gì?

Potiphar đưa Joseph vào
tù. Mặc dù anh vô tội,
Joseph không hề cảm
thấy cay đắng hay giận
dữ. Có lẽ anh đã học được
từ những khó khăn của mình rằng
cho dù anh ở đâu, nếu anh vẫn
tôn thờ Chúa,Chúa sẽ tôn Trọng
anh – thậm chí trong ngục tù.

Từ một đứa con trai được yêu mến
trở thành một nô lệ
Một câu chuyện về lời của Chúa,
được tìm thấy trong Kinh Thánh
Sáng thế ký 37, 39

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

