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Issac rҧt hңnh phúc, con trai cөa ông, Jacob
đang ӡ nhà. Thүm chí Esau cǊng chào đón ngѬӟi
em trai mà ông đã tӭng thӃ là sҿ giӁt chӁt.
ThӁ nhѬng nhӱng đӫa con trai cөa Jacob lңi
không vui bӡi vì Joseph, ngѬӟi em
trai nhүn đѬӥc nhiӃu tình yêu
thѬѪng cөa bӓ hѪn hӁt thҥy.

Các anh trai cөa Joseph càng cҥm thҧy tӫc giүn
hѪn nӱa khi nghe cүu kӅ vӃ giҧc mѪ cөa mình.
Joseph nói: “Bó lúa cөa em chҧt cao hѪn cөa
các anh, và bó lúa cөa các anh vì thӁ mà phҥi
cúi đҩu trѬӝc bó lúa cөa em”. Giҧc mѪ này đӕng
nghƭa vӝi viӉc Joseph quan
trӏng hѪn các anh
cөa cүu.
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Trong giҧc mѪ thӫ
hai cөa Joseph, cҥ
mҹt trӟi, mҹt trăng
và các vì sao cǊng
nghiêng mình trѬӝc
cүu. Cha cөa cүu,
thүm chí đã rҧt tӫc
giүn vì con trai cөa
ông dám đҹt bҥn thân
mình cao hѪn cҥ cha
mһ và các anh mình.

Mӛt ngày kia, Jacob đѬa Joseph ra cánh đӕng nѪi
mà các anh trai cөa cүu đang chăm sóc nhӱng cây
bông. Hӏ nhìn thҧy cүu đang đi tӝi và thì thҩm
vӝi nhau: “Hãy cùng giӁt chӁt kҽ mѪ mӛng này.”
Joseph không hӃ biӁt rҳng nguy hiӅm đang rình
rүp cүu phía trѬӝc.
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Reuben, ngѬӟi anh cҥ không tán thành. Anh bҥo:
“Ĉӭng làm đӗ máu. Nhìn kìa, đó là mӛt cái hӓ,
hãy đӅ nó chӁt ӡ đҧy”. NhѬng thӳc ra, anh đã
chuҫn bӍ sҷn mӛt kӁ hoңch đӅ cӫu Joseph ngay
khi đêm xuӓng.

Khi joseph
đӁn, các anh
trai ngay lүp
tӫc túm lҧy cүu
và cӡi bӑ chiӁc
áo khoát đҩy
màu sұc mà Jacob
đã đҹc biӉt may
tҹng cho đӫa
con ông yêu mӁn
nhҧt. Rӕi hӏ ném
cүu bé xuӓng cái
hӓ đáng sӥ kia.
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NgѬӟi anh trai tên Judah
hét lên: “Chúng ta hãy
bán Joseph đi”. ThѬѪng
lѬӥng xong, hӏ bán Joseph
và lҧy 20 miӁng bңc.

Trong khi Reuben không
có mҹt ӡ đҧy, mӛt đoàn
thѬѪng buôn trên cә xe
lңc đà đang trên đѬӟng
tӝi Ai Cүp xa xôi đi
ngang qua.
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“Ĉây có phҥi là áo
choàng cөa Joseph
không? Nó dính đҩy
máu. Chúng con đã
tìm thҧy nó trên sa
mңc.” Nhӱng ngѬӟi
anh trai đӛc ác đã
làm cho cha mình tin
rҳng mӛt loài đӛng
vүt hoang dã đã giӁt
đӫa con trai yêu dҧu
cөa ông. Jacob xé
nát quҩn áo mình và
la lên thӓng thiӁt.
Không mӛt ai có
thӅ làm ông
nguôi ngoai.

Vӭa sӥ hãi vӭa khóc lóc, Joseph ngѬӝc nhìn
tuyӉt vӏng khi con lңc đà bѬӝc lҹc lè dҭn
anh đi dҩn xa khӑi gia đình và nѪi
chӓn thân thuӛc cөa mình.
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Ӡ Ai Cүp, Joseph
chұc hҵn rҧt sӥ hãi
và cô đѪn. Có thӅ
anh muӓn đѬӥc trӡ vӃ
nhà. NhѬng anh không
thӅ thoát đѬӥc. Anh
trӡ thành mӛt nô lӉ
trong nhà Potiphar,
mӛt ngѬӟi Ai Cүp có
vӍ trí cao. Potiphar
nhүn thҧy rҳng
Joseph luôn làm viӉc
chăm chӋ và là ngѬӟi
có thӅ tin cүy.

11

Mӛt ngày nӏ Potiphar nói
vӝi Joseph: “Nhӱng viӉc
anh làm rҧt tӓt đҧy.
Chúa luôn ӡ bên anh. Ta
muӓn anh trӡ thành quҥn
gia chính, chӍu trách
nhiӉm vӃ mӏi viӉc cөa
ta và quҥn lý nhӱng
ngѬӟi phӧc
vӧ khác.”
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Vӥ cөa Potiphar là mӛt phӧ nӱ không ngay thҵng.
Bà ta muӓn Joseph thay thӁ chӕng mình. Joseph
tӭ chӓi. Anh không thӅ
làm điӃu có lәi vӝi
Chúa bҳng cách lӭa
dӓi Potiphar.

Chúa đã mang tӝi cho
Potiphar nhiӃu vӧ mùa
bӛi thu và nhiӃu cөa cҥi
nhӟ Joseph. Khi đã trӡ
thành mӛt ngѬӟi có chә
đӫng, Joseph vҭn luôn
tin tѬӡng và phӧc vӧ
Chúa mӛt cách chân
thành. NhѬng rұc rӓi
đã tìm đӁn anh.
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Bà ta đӗ tӛi cho Joseph: “Nô lӉ cөa anh đã
tҧn công em. Hãy nhìn đây, đây là áo choàng
cөa hұn!” Potiphar tӫc giүn. Có thӅ ông ta biӁt
vӥ mình nói dӓi. NhѬng ông ta
phҥi làm mӛt điӃu gì đó. Ông
ta nên làm gì?

Khi ngѬӟi phӧ cӓ gұng ép buӛc anh, anh đã bӑ
chңy. NhѬng bà ta đã túm đѬӥc áo choàng cөa
anh và giӱ nó lңi.
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Có lҿ anh đã hӏc
đѬӥc tӭ nhӱng khó
khăn cөa mình rҳng
cho dù anh ӡ đâu,
nӁu anh vҭn tôn thӟ
Chúa, Chúa sҿ tôn
trӏng anh – thүm
chí trong ngӧc tù.

Potiphar đѬa
Joseph vào tù.
Mҹc dù anh vô
tӛi, Joseph không
hӃ cҥm thҧy cay
đұng hay giүn dӱ.
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Tӭ mӛt đӫa con trai đѬӥc yêu mӁn
trӡ thành mӛt nô lӉ
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Sáng thӁ ký 37, 39

“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.

