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TiӃng ViӋt

Pha-ra-ôn giүn dӱ!
Thông qua Môi-se,
Ĉӫc Chúa Trӟi đã
ra lӉnh cho ông
ta thҥ dân nô lӉ
Y-sѪ-ra-ên đi khӑi
Ai-cүp nhѬng Vua
không nghe theo.

Vietnamese
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Pha-ra-ôn ra lӉnh
cho nhӱng cai nô
“Hãy bұt chúng
làm viӉc thүt
nҹng nӃ”. Mӏi
chuyӉn càng tӕi
tӉ hѪn đӝi vӝi
dân Y-sѪ-ra-ên.
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“Ĉӭng cҧp rѪm cho dân làm gңch nhѬ trѬӝc nӱa;
hãy đӅ chúng tӳ đi kiӁm rѪm lҧy; nhѬng vҭn bұt
chúng phҥi làm đө sӓ lѬӥng gңch nhѬ trѬӝc chӫ
không đѬӥc giҥm mӫc sҥn xuҧt.” Ĉây là lӉnh mӝi
cөa Pha-ra-ôn.

Các cai nô đùng roi
đánh mӛt sӓ ngѬӟi nô lӉ
bӡi hӏ không có đө thӟi
gian đӅ kiӁm rѪm mà vҭn
đҥm bҥo mӫc sҥn xuҧt.
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NgѬӟi dân
trách móc
Môi-se và
A-rôn vӃ nhӱng
rұc rӓi này.
Môi-se đã tìm
mӛt nѪi đӅ cҩu
nguyӉn. Ông
thét “Lңy Chúa!

Chúa phán
“Ta là Ĉӫc
Chúa Trӟi,
và Ta sҿ
đem các
ngѬѪi ra
khӑi ách
cөa ngѬӟi
Ai-cүp”.

Sao Chúa chҵng
giҥi cӫu con
dân Ngài”.
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Pha-ra-ôn hét
to “Hãy triӉu tүp
các thҩy pháp và ҥo
thuүt gia lңi đây”.
Khi các thҩy pháp
ném cây gүy cөa hӏ
xuӓng đҧt, gүy cөa hӏ
cǊng biӁn thành rұn.
NhѬng rұn cөa A-rôn
nuӓt rұn cөa hӏ đi.
Pha-ra-ôn vҭn không
đӅ dân Y-so-ra-ên đi.

Và rӕi Chúa
đã đem Môi-se
và A-rôn trӡ
lңi yӁt kiӁn
Pha-ra-ôn.
Khi Vua hӑi
phép lң tӭ
Chúa thì cây

gүy cөa A-rôn
biӁn thành
con rұn.
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Bӱa sáng hôm sau, Môi-se và A-rôn gҹp Pha-ra-ôn
ӡ bӟ sông. Khi A-rôn chӋ gүy vӃ hѬӝng sông,
Chúa biӁn nѬӝc sông thành máu. Cá chӁt! Con
ngѬӟi không thӅ uӓng nѬӝc
sông đѬӥc
nӱa.
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Mӛt lҩn
nӱa, Môi-se
lңi yêu cҩu
Pha-ra-ôn
thҥ tӳ do
cho con dân
cөa Chúa.
Mӛt lҩn nӱa
Pha-ra-ôn
tӭ chӓi.
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Pha-ra-ôn nài nӋ
“Hãy cҩu xin Ĉӫc
Chúa Trӟi đӅ cho
Ӂch nhái lánh
xa chúng ta,
rӕi ta sҿ đӅ
cho dân Hê-bѪrѪ đi thӟ phѬӥng
Ngài”. Ӏch nhái
không còn nӱa
nhѬng Pha-ra-ôn
lңi trӡ lòng.
Ông ta không
chӍu thҥ dân
Hê-bѪ-rѪ đi.
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Pha-ra-ôn lòng vҭn không lay chuyӅn. Ông sҿ
không giҥi phóng dân Y-sѪ-ra-ên đi khӑi Ai-cүp.
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Chúa lңi
giáng xuӓng
mӛt tai vң
khác. Ӏch
nhái tràn
lan trên bӟ
cõi Ai-cүp.
Trong nhà,
phòng ngө,
thүm chí
trong bӁp
nҧu ăn cǊng
đҩy Ӂch
nhái.
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Chúa lңi giáng xuӓng hàng triӉu con trùng li ti
có tên là muәi. Cҥ ngѬӟi và xúc vүt đӃu bӍ cұn
và bu đҩy mình nhѬng Pha-ra-ôn không chӍu thua
Chúa.
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KӁ đӁn Chúa lңi
sai vô sӓ ruӕi
nhҹng tràn vào.
Chúa cǊng tңo
ra bӉnh dӍch đӅ
giӁt chӁt vүt
nuôi cөa ngѬӟi
Ai-cүp.

15
Sau dӍch
ung nhӏt,
Chúa sai đám
cào cào đӁn
trên đҧt nѬӝc
Ai-cүp. Chúng
sҿ ăn tҧt cҥ
nhӱng cây cӓi
có màu xanh
trên mҹt đҧt.

Chúa cǊng gây đңi
hӏa mӧn nhӏt cho
dân Ai-cүp. NhiӃu
ngѬӟi đau khӗ.
NhѬng Pha-ra-ôn
vҭn kháng
cӳ Chúa.
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KӁ đӁn Chúa đem
đӁn sӳ tӓi tăm
cho Ai-cүp trong
ba ngày liӃn.
NhѬng Pha-ra-ôn
ngang ngңnh vҭn
không chӍu thҥ
tӳ do cho dân
Y-sѪ-ra-ên.
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Lúc nӯa đêm, có tiӁng
khóc than trên toàn
xӫa Ai-cүp. Cái chӁt
đã tràn đӁn. Ít nhҧt
mәi nhà có mӛt
ngѬӟi chӁt.
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Chúa cҥnh báo
“Ta sҿ đem đӁn
mӛt tai hӏa
khác. Vào lúc
nӯa đêm, tҧt cҥ
con trѬӡng nam
cөa ngѬӟi Ai-cүp
và gia súc sҿ
cùng chӁt”. Chúa
phán con trѬӡng
nam cөa ngѬӟi
Y-sѪ-ra-ên sҿ
đѬӥc sӓng nӁu
hӏ bôi máu con
chiên trên
khung cӯa.

Pha-ra-ôn nài
nӋ Môi-se “Hãy
đi khӑi đây”.
“Hãy đi mà thӟ
phѬӥng Ĉӫc
Chúa Trӟi”.

Ngay lүp tӫc,
con dân cөa Ĉӫc
Chúa Trӟi chңy
khӑi xӫ
Ai-cүp.
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Chúa bҥo Môi-se phҥi nhӝ vӃ
đêm lӇ VѬӥt qua bӡi vì Thiên sӫ
cөa Ĉӫc Chúa Trӟi sҿ vѬӥt qua nhӱng ngôi
nhà cөa dân Y-sѪ-ra-ên và trӭng phңt
Pha-ra-ôn và ngѬӟi Ai-cүp.
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NhѬng Pha-ra-ôn
chѬa xong vӝi
dân Y-sѪ-ra-ên.
Mӛt lҩn nӱa ông
ta lңi quên
Chúa. Ông ta
thay lòng.
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Sau
dân
tӳ do.
chӡ cho hӏ ban ngày nhѬng
lӯa chiӁu sáng cho hӏ vào

430 năm ӡ Ai-cүp, con
cөa Chúa bây giӟ đѬӥc
Chúa dùng trӧ mây che
lңi cho trӧ
ban đêm.
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Tүp trung
binh lính, ông
ta đuӗi theo sau
dân Y-sѪ-ra-ên.
Ngay sau đó, dân
Y-sѪ-ra-ên bӍ
kһt giӱa nhӱng
vách đá và biӅn.
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Môi-se nói “Ĉӫc Chúa Trӟi sҿ chiӁn đҧu
cho anh em”. Môi-se đi vӃ phía mép nѬӝc
và đѬa tay vӃ phía biӅn.
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Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Xuҧt Ê-díp-tô-ký chѬѪng 4-15

“Lӟi Chúa là lӓi đi ban cho sӳ sáng.”
Thi Thiên 119:130
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Ĉӛi quân hùng mңnh cөa Ai-cүp đã bӍ
biӅn nuӓt chӯng. Bây giӟ Pha-ra-ôn
biӁt rҳng Chúa cөa dân Y-sѪ-ra-ên
là Ĉӫc Chúa Trӟi
quyӃn năng.

Và rӕi binh lính cөa Pha-ra-ôn bӍ lùa
xuӓng biӅn đӑ. Binh lính nghƭ “Bây
giӟ chúng ta sҿ bұt hӏ lңi”. NhѬng
Ĉӫc CHúa Trӟi làm biӅn trӡ
lңi bình thѬӟng.

Tңm biӉt Pha-ra-ôn

Mӛt phép lң đã
xҥy ra. Chúa đã
mӡ ra mӛt con
đѬӟng đҧt khô
xuyên qua nѬӝc.
Toàn dân băng
qua an
toàn.
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Chúa biӁt rҳng chúng ta đã làm nhӱng điӃu sai trái
mà Ngài cho là tӛi lәi. Và cái giá phҥi trҥ cho
tӛi lәi ҧy là cái chӁt.
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gӯi con trai
duy nhҧt cөa mình là đӫc chúa Gie-su xuӓng trҩn
gian, chӁt trên thүp tӳ giá và cӫu vӝt tӛi lәi cөa
chúng ta. Chúa Giê-su đã sӓng lңi và đã vӃ nѬӝc
thiên đàng. Bây giӟ Chúa sҿ tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa chúng ta.
NӁu bңn muӓn rǊ bõ tӛi lәi cөa mình, bңn hãy nói
vӝi Chúa: ThѬa Chúa, Con tin rҳng Chúa
Giê-su đã chӁt vì con và bây giӟ Ngài đã sӓng lңi.
Hãy đӁn vӝi cuӛc đӟi con và tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa con, vì vүy con có thӅ có mӛt cuӛc sӓng
mӝi, và rӕi con sҿ ӡ bên Ngài mãi mãi. Hãy cho con
sӓng vì Ngài nhѬ con cái cөa Ngài. Giăng 3:16
Hãy đӏc kinh thánh và nói chuyӉn vӝi Chúa mәi ngày.

