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Phô-ti-pha, ngѬӟi chө cǊ
đã bӑ tù Giô-sӁp mӛt cách
vô cӝ. Ӡ trong tù, Giô-sӁp
biӁt nghe lӟi và giúp ích.
Giám ngӧc giao phó cho
Giô-sӁp kiӅm soát tҧt
cҥ các viӉc trong
ngӧc. Bӡi Chúa
luôn ӡ cùng
Giô-sӁp nên
nhà tù trӡ
thành mӛt
nѪi tӓt
hѪn cho
mӏi ngѬӟi.

Quan quan hӑa dҩu và quan
chѬӝc tӯu cөa nhà vua
cǊng bӍ tӓng vào ngӧc.
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Mӛt ngày nӏ, Giô-sӁp hӑi
“Tңi sao hai quan lңi
buӕn”? Hai quan lo lұng
trҥ lӟi “Không mӛt ai có
thӅ giҥi thích giҧc mӛng đó
cho chúng
ta”.

Giô-sӁp đáp “Chúa có
thӅ”. “Xin hai quan
thuүt cho tôi nghe
giҧc mӛng đó”.
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“Xin quan nhӝ đӁn tôi
và xin vua Pha-ra-ôn
đem tôi ra khӑi ngӧc”.

Giô-sӁp giҥi thích
vӝi quan chѬӝc tӯu: “Giҧc
mӛng cөa quan có nghƭa là
ba ngày sau vua sҿ phóng
thích và
phӧc chӫc
cho quan”.
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Quan chѬӝc tӯu đã quên hҵn
Giô-sӁp cho đӁn mӛt ngày vua
Pha-ra-ôn thӫc dүy
đҩy lo lұng.

Giҧc mӛng cөa quan hӑa
dҩu báo điӃm xҧu. Giô-sӁp
nói “Ba ngày sau Quan sҿ
chӁt”. Cҥ hai giҧc mӛng
đã thành
hiӉn thӳc.

Vua Pha-ra-ôn
khóc và nói
“Ta đã có mӛt
giҧc mӛng”.
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Pha-ra-ôn triӉu Giô-sӁp vào ngay
lүp tӫc. Giô-sӁp tâu vӝi Pha-ra-ôn
“Giҧc mӛng cөa bӉ hң là mӛt lӟi phán
tӭ Ĉӫc Chúa Trӟi”. “Ai-cүp sҿ có 7 năm
đѬӥc mùa dѬ dүt và 7 năm đói kém dӱ dӛi”.

NhѬng không mӛt ai giҥi nӗi
giҧc mӛng cөa nhà vua.

Quan chѬӝc tӯu
đã tâu vӝi nhà
vua vӃ Giô-sӁp.
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Bҥy năm dѬ dүt trôi qua, rӕi bҥy năm đói
kém đã đӁn. LѬѪng thӳc khұp nѪi cңn kiӉt ngoңi
trӭ Ai-cүp nѪi mà hӏ đã khôn ngoan dӳ trӱ khӓi
lѬӥng LѬѪng thӳc khӗng lӕ.

Giô-sӁp khuyên Pha-ra-ôn
“Hãy lên kӁ hoңch dӳ trӱ
lѬѪng thӳc trong suӓt 7
năm mùa màng dѬ dүt nӁu
không ngѬӟi dân sҿ đói
đӁn chӁt khi nңn
đói xҥy ra”.
Pha-ra-ôn bҥo
Giô-sӁp “Chúa
luôn ӡ cùng
ngѬѪi. NgѬѪi
sҿ lãnh đңo
Ai-cүp, ta
ӡ vӍ trí
thӫ hai”.
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Mӏi ngѬӟi tӭ khұp nѪi tràn
vӃ Ai-cүp đӅ mua lúa.

Xa xôi nѪi quê nhà cөa Giô-sӁp, gia đình
Gia-cӓp đang bӍ nңn đói hoành hành.
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Gia-cӓp ra lӉnh cho con trai cөa mình “Các con
cǊng phҥi đi Ai-cүp còn không chúng ta
sҿ chӁt đói”. ĈӁn Ai-cүp, nhӱng ngѬӟi
con đang chuҫn
chӍ mua lúa.

Nhӱng ngѬӟi con trai cөa Gia-cӓp
quǤ gӓi trѬӝc mҹt ngѬӟi quý tӛc
đang trӍ vì Ai-cүp. Hӏ không nhүn
ra Giô-sӁp, ngѬӟi anh em cөa hӏ.
NhѬng Giô-sӁp nhүn ra hӏ. Giô-sӁp
nhӝ lңi nhӱng giҧc mѪ thӟi niên
thiӁu cөa mình. Chúa đã đҹt GiôsӁp trên tҧt cҥ các anh cөa ngѬӟi.
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Giô-sӁp ra lӉnh “Hãy lҧy lѬѪng
thӳc, đi vӃ nhà và mang em út
cөa các ngѬѪi đӁn đây”.
“Và rӕi Ta sҿ biӁt các
ngѬѪi không phҥi
là thám tӯ”.

Giô-sӁp rҧt thông sáng.
Giô-sӁp đã dùng lӟi xҵng
xӝm mà nói và bұt anh
mình Si-mê-ôn làm
con tin.
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Gia-cӓp và nhӱng ngѬӟi con trai đã
rҧt hoang mang. “Bңc cөa chúng ta
đã đѬӥc trҥ lңi và nҳm ngay trong
bao lúa. Và ngѬӟi đang làm chө
tӅ đã bҥo rҳng chúng ta phҥi
đѬa Bên-gia-min đӁn đó”.

Nhӱng ngѬӟi anh em đã
nghƭ rҳng có lҿ Chúa
đang trӭng phңt hӏ vì
đã bán Giô-sӁp làm nô
lӉ nhiӃu
năm trѬӝc.
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Khi Giô-sӁp thҧy Bên-gia-min, Giô-sӁp đã
ra lӍnh cho ngѬӟi hҩu chuҫn bӍ mӛt bӱa tiӉc
thӍnh soңn. Nhӱng ngѬӟi anh trai đӃu đѬӥc mӟi
ăn cùng. Giô-sӁp hӑi: “Cha cөa các ngѬѪi có còn
sӓng không, có khӑe không?” Có lҿ, Giô-sӁp đang
nghƭ vӃ viӉc đѬa cҥ gia
đình đӁn Ai-cүp
cùng nhau.

Gia-cӓp sҿ không đӕng ý cho
Bên-gia-min đi. NhѬng rӕi thӳc
phҫm lңi cңn kiӉt ngay sau
đó. Nhӱng ngѬӟi anh trai cөa
Gia-cӓp lңi phҥi đӁn Ai-cүp.
Bên-gia-min đi cùng hӏ.
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Giô-sӁp cǊng muӓn biӁt liӉu
nhӱng ngѬӟi anh cөa mình có
thӳc sӳ hӓi lәi vӃ
tӛi ác mà hӏ đã
gây ra nhiӃu năm
vӃ trѬӝc. Sau bӱa
thӁt đãi, hӏ bӍ
ghép vào tӛi
ăn cұp.

NhѬng Giu-đa nài nӋ
“Lңy Chúa, hãy giӱ
tôi làm nô lӉ”.
Giô-sӁp biӁt
rҳng Giu-đa
chính là
ngѬӟi đã
đӃ nghӍ

“ĈӅ trӭng phңt
ngѬѪi, ta sҿ
giӱ Bên-gia-min
làm nô lӉ.”

bán Giô-sӁp
đã thӳc sӳ
thay đӗi.
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Không thӅ dҧu tình
thѬѪng cөa mình đӓi
vӝi gia đình thêm đѬӥc
nӱa, Giô-sӁp đã
đuӗi tҧt cҥ
nhӱng ngѬӟi
hҩu ra khӑi.
Rӕi thì
Giô-sӁp
bұt đҩu
khóc.
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“Tôi là Giô-sӁp, em trai cөa
các anh đây, kҽ đã bӍ các anh
bán làm nô lӉ ӡ Ai-cүp”.
Nhӱng ngѬӟi anh
trai ngңc
nhiên và
sӥ hãi
không nói
nên lӟi.
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“Ĉӫc Chúa Trӟi đã
cho tôi làm chө

tӅ cҥ xӫ
Ai-cүp vì vүy
tôi có thӅ bҥo
tӕn sinh mңng cөa
gia đình mình.

Giô-sӁp đӛng
viên nhӱng
ngѬӟi anh
cөa mình.
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Gia-cӓp và
Giô-sӁp đѬӥc đoàn
tӧ ӡ Ai-cүp và đңi
gia đình sӓng ӡ
Ai-cүp êm ҧm và
sung túc.

Hãy vӃ và
mang cha đӁn
đây. Tôi sҿ chăm
sóc mӏi ngѬӟi”.
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Chúa tôn vinh Giô-sӁp, kҽ nô lӉ
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Sáng thӁ ký chѬѪng 39-45

“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.

