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TiӃng ViӋt
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Mӛt ngày nӏ,
Môi-se nhìn
thҧy mӛt ngѬӟi
Ai-cүp đang đánh
đүp mӛt ngѬӟi
nô lӉ Hê-bѪ-rѪ.

Dù Môi-se đѬӥc nuôi
nҧng và dңy dә nhѬ
mӛt Hoàng Tӯ trong
cung điӉn cөa Vua
nhѬng Môi-se vҭn
là mӛt ngѬӟi
Hê-bѪ-rѪ.
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Ngó quanh quҧt không thҧy ai, Môi-se liӃn tҧn
công ngѬӟi chө cai nô lӉ đӛc ác. Môi-se đã giӁt
ngѬӟi Ai-cүp và nhanh chóng chôn ông ta.

Qua hôm sau, Ông lңi thҧy hai ngѬӟi Hê-bѪ-rѪ
đánh nhau. Ông đã cӓ gұng ngăn hӏ lңi. Mӛt
ngѬӟi nói: “Anh đӍnh giӁt tôi nhѬ đã giӁt ngѬӟi
Ai-cүp sao?” Môi-se sӥ hãi. Mӏi ngѬӟi đã biӁt
vӃ chuyӉn hôm qua. Vua biӁt. Môi-se phҥi bӑ
trӓn. Ông chңy đӁn xӫ Ma-đi-an.
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Nhӱng kҽ chăn chiên khác đuӗi hӏ đi. Môi-se
đӫng ra bênh vӳc hӏ và cho bҩy cөa hӏ uӓng
nѬӝc.

Trong lúc ngӕi cңnh giӁng nѬӝc, bҥy ngѬӟi con
gái cөa thҩy tӁ lӇ xӫ Ma-đi-an đi lҧy nѬӝc đӗ
đҩy máng cho đàn gia súc uӓng.
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Môi-se bҳng
lòng ӡ lңi vӝi
Rê-tu-ên hay
còn gӏi là
Giê-trô. VӃ
sau, Môi-se
cѬӝi con gái
đҩu lòng cөa
Rê-tu-ên.

Cha cөa các cô
gái, Rê-tu-en
hӑi “Sao hôm
nay các con vӃ
sӝm vүy?”. Các
cô đã giҥi
thích lý do
thì Ông ta nói
“Hãy mӟi ngѬӟi
ҧy đӁn đây”.
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Hӏ cҩu nguyӉn
sӳ giúp đӣ
cөa Chúa!

Trӡ lңi vӝi Ai-cүp,
Vua qua đӟi. Con
dân cөa Chúa, ngѬӟi
Hê-bѪ-rѪ vҭn làm
nô lӉ.

Hӏ ta thán
vӃ nәi thӓng
khӗ cөa hӏ!
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Ĉӫc
Chúa Trӟi
nghe tiӁng ta
thán tӭ hӏ.

10

Mӛt ngày kia, Môi-se nhìn
thҧy mӛt bӧi gai cháy gҩn mình.
NhѬng ngӏn lӯa không làm lӧi
tàn bӧi cây. Môi-se quyӁt
tâm tìm nguyên do.

Môi-se không hӃ biӁt nhѬng Chúa
đã có ý đӍnh sӯ dӧng Ông đӅ
giҥi thoát cho ngѬӟi Hê-bѪ-rѪ.
Môi-se đã 40 tuӗi khi Ông rӟi
Ai-cүp. Ông là kҽ chăn bҩy
cөa Re-tu-ên. NhѬng chұc
chұn ông rҧt nhӝ nhӱng
ngѬӟi anh em mình
ӡ Ai–cүp.
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Khi Môi-se đӁn gҩn, Ĉӫc Chúa Trӟi tӭ bӧi cây
gӏi ông rҳng “Môi-se!” Môi-se đáp “Dң, con
đây!”. Chúa phán “Ĉӭng lңi gҩn” “Cӡi dép ra
vì con đang đӫng nѪi đҧt thánh”.

Chúa nói: “Ta sai con đӁn vӝi
Pha-ra-ôn đӅ đem dân ta ra khӑi
xӫ Ai-cүp”. NhѬng Môi-se sӥ hãi.
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Khi Môi-se nұm lҧy cái đuôi con rұn,
nó lүp tӫc biӁn thành cây gүy. Chúa
đã làm mӛt phép lң khác.

Chúa nói: “Ta sai con đӁn vӝi Pha-ra-ôn
đӅ đem dân ta ra khӑi xӫ
Ai-cүp”. NhѬng Môi-se
sӥ hãi.
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NhѬng khi ông ta đҹt tay vào bӧng
trӡ lңi, bàn tay lңi lành lҹn.

Chúa bҥo: “Con hãy đҹt tay vào bӧng”.
Môi-se đã đҹt tay vào bӧng. Bàn tay
cөa ông bӍ phung trұng nhѬ tuyӁt.
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Môi-se trӡ vӃ gҹp Giê-trô,
gói hành lý và đi Ai-cүp.

Môi-se vҭn phҥn đӓi. Ông nói vӝi Chúa “Con
không có tài hùng biӉn”. Chúa giүn dӱ. Ngài
nói “Ta sҿ dùng A-rôn, anh trai con, hãy đҹt
lӟi con vào miӉng ngѬӟi ҧy”.
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Môi-se và A-rôn đã dǊng cҥm đӁn
yӁt kiӁn Pha-ra-ôn và thѬa “Chúa
phán rҳng: Hãy đӅ dân ta đi”.

Chúa đѬa A-rôn, anh trai cөa Môi-se
lên núi đӅ gҹp Môi-se. Môi-se kӅ
cho A-rôn nghe tҧt cҥ vӃ ý
đӍnh cөa Chúa vӃ viӉc giҥi
thoát dân Hê-bѪ-rѪ khӑi
dân Ai-cүp. Hӏ cùng nhau
đѬa tin đӁn các bô lão
Hê-bѪ-rѪ. Khi Môi-se
làm các phép lң
cho dân Hê-bѪ-rѪ
thҧy, hӏ biӁt
rҳng Chúa
sҿ đӁn cӫu
hӏ. Hӏ liӃn
cúi đҩu thӟ
phѬӥng Chúa.
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Chúa sҿ phҥi sӯ dӧng sӫc mңnh
quyӃn năng cөa Ngài đӅ thay đӗi
suy nghƭ cөa Pha-ra-ôn.

Pha-ra-ôn trҥ lӟi “Ta sҿ chҵng
cho dân Y-sѪ-ra-ên đi dâu cҥ.”
Ông không nghe lӟi Chúa.
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Tӭ Hoàng Tӯ thành kҽ chăn chiên
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Xuҧt Ê-díp-tô-ký chѬѪng 2-5

“Lӟi Chúa là lӓi đi ban cho sӳ sáng.”
Thi Thiên 119:130
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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.

