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Phô-ti-pha, người chủ cũ đã 
bỏ tù Giô-sếp một cách vô 
cớ. Ở trong tù, Giô-sếp 
biết nghe lời và giúp ích. 
Giám ngục giao phó cho Giô-
sếp kiểm soát tất cả các 
việc trong ngục. 
Bởi Chúa luôn ở
cùng Giô-sếp nên 
nhà tù trở thành 
một nơi tốt hơn 
cho mọi người. 
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Pha-ra-ôn triệu Giô-sếp vào ngay 
lập tức. Giô-sếp tâu với Pha-ra-ôn 
“Giấc mộng của bệ hạ là một lời phán 
từ Đức Chúa Trời”. “Ai-cập sẽ có 7 năm 
được mùa dư dật và 7 năm đói kém dữ dội”.

Giấc mộng của quan hỏa 
dầu báo điềm xấu. Giô-sếp 
nói “Ba ngày sau Quan sẽ
chết”. Cả hai giấc mộng 

đã thành 
hiện thực.

Một ngày nọ, Giô-sếp hỏi “Tại 
sao hai quan lại buồn”? Hai 
quan lo lắng trả lời “Không 
một ai có thể giải thích 
giấc mộng đó cho chúng ta”. Giô-
sếp đáp “Chúa có thể”.“Xin hai 

quan 
thuật         

cho tôi 
nghe 

giấc 
mộng 
đó”.

Quan chước tửu đã quên hẳn Giô-sếp 
cho đến một ngày vua Pha-ra-ôn thức 
dậy đầy lo lắng. Vua Pha-ra-ôn khóc 

và nói “Ta đã có một giấc
mộng”. Nhưng không

một ai giải nổi giấc
mộng của nhà vua. Quan
chước tửu đã tâu với
nhà vua về Giô-sếp.

Giô-sếp giải thích với 
quan chước tửu: “Giấc 
mộng của quan có nghĩa là 
ba ngày sau vua sẽ phóng 

thích và 
phục chức 
cho quan”. 
“Xin quan 
nhớ đến 
tôi và 
xin vua 
Pha-ra-ôn 
đem tôi 
ra khỏi 
ngục”.

Quan quan hỏa dầu và quan 
chước tửu của nhà vua 
cũng bị tống vào ngục.
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Giô-sếp ra lệnh “Hãy lấy lương 
thực, đi về nhà và mang em út 
của các ngươi đến đây”. “Và 
rồi Ta sẽ biết các ngươi 
không phải là thám tử”.

Những người con trai của Gia-cốp 
quỳ gối trước mặt người quý tộc đang 
trị vì Ai-cập. Họ không nhận ra Giô-
sếp, người anh em của họ. Nhưng 
Giô-sếp nhận ra họ. Giô-sếp nhớ lại 
những giấc mơ thời niên thiếu của 
mình. Chúa đã đặt Giô-sếp trên tất 
cả các anh của người. 

Bảy năm dư dật trôi qua, rồi bảy năm đói kém đã 
đến. Lương thực khắp nơi cạn kiệt ngoại trừ Ai-
cập nơi mà họ đã khôn ngoan dự trữ khối lượng 
Lương thực khổng lồ. Xa xôi nơi quê nhà của Giô-
sếp, gia đình Gia-cốp đang bị nạn đói hoành         

hành.

Giô-sếp rất thông sáng. Giô-sếp đã 
dùng lời xẳng xớm mà nói và bắt 
anh mình Si-mê-ôn 
làm con tin.

Mọi người từ khắp nơi tràn về Ai-cập để mua lúa. 
Gia-cốp ra lệnh cho con trai của mình “Các con 
cũng phải đi Ai-cập còn không chúng ta 

sẽ chết đói”. 
Đến Ai-cập, 
những người 
con đang 
chuẩn chị
mua lúa. 

Giô-sếp khuyên Pha-ra-ôn 
“Hãy lên kế hoạch dự trữ
lương thực trong suốt 7 
năm mùa màng dư dật nếu 
không người dân sẽ đói 
đến chết khi nạn 
đói xảy ra”. 
Pha-ra-ôn bảo 
Giô-sếp “Chúa 
luôn ở cùng 
ngươi. Ngươi 
sẽ lãnh đạo 
Ai-cập, ta 
ở vị trí 
thứ hai”.
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Không thể dấu tình thương của mình 
đối với gia đình thêm được nữa,  
Giô-sếp đã đuổi tất cả những người 

hầu ra khỏi. Rồi thì 
Giô-sếp Bắt 
đầu khóc.               
“Tôi là Giô-
sếp,em trai 
Của các anh 
đây,kẻ đã bị
các anh bán 
làm nô lệ
ở Ai-cập”.
Những người
anh trai ngạc
nhiên và sợ
hãi không 

nói nên lời.

Khi Giô-sếp thấy Bên-gia-min, Giô-sếp đã ra lịnh 
cho người hầu chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn. 
Những người anh trai đều được mời ăn cùng. Giô-
sếp hỏi: “Cha của các ngươi có còn sống không, 
có khỏe không?” Có lẽ, Giô-sếp đang nghĩ về việc 
đưa cả gia đình đến Ai-cập cùng nhau. 

Gia-cốp và những người con trai đã 
rất hoang mang. “Bạc của chúng ta đã 
được trả lại và nằm ngay trong bao 
lúa. Và người đang làm chủ
tể đã bảo rằng chúng ta phải 
đưa Bên-gia-min đến đó”.

Giô-sếp cũng muốn biết liệu 
những người anh của mình có 
thực sự hối lỗi về tội ác mà 
họ đã gây ra nhiều năm về
trước. Sau bữa thết đãi, 
họ bị ghép vào tội ăn 
cắp. “Để trừng phạt 
ngươi, ta sẽ giữ
Bên-gia-min làm nô lệ.” 

Nhưng Giu-đa nài nỉ
“Lạy Chúa, hãy giữ
tôi làm nô lệ”. Giô-sếp 
biết rằng Giu-đa chính 
là người đã đề nghị
bán Giô-sếp đã thực 
sự thay đổi. 

Gia-cốp sẽ không đồng ý cho Bên-gia-
min đi. Nhưng rồi thực phẩm lại cạn 
kiệt ngay sau đó. Những người anh 
trai của Gia-cốp lại phải 
đến Ai-cập. Bên-gia-min 
đi cùng họ.

Những người anh em đã nghĩ
rằng có lẽ Chúa đang trừng 
phạt họ vì đã bán Giô-sếp 
làm nô lệ nhiều năm 
trước.
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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

Chúa tôn vinh Giô-sếp, kẻ nô lệ

Một câu chuyện về lời của Chúa, 
được tìm thấy trong Kinh Thánh

Sáng thế ký chương 39-45

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

“Đức Chúa Trời đã cho tôi làm 
chủ tể cả xứ Ai-cập vì 
vậy tôi có 

thể bảo tồn 
sinh mạng của gia 
đình mình. Hãy về
và mang cha đến đây. 
Tôi sẽ chăm sóc 
mọi người”.
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Kết thúc

Gia-cốp và 
Giô-sếp được đoàn 
tụ ở Ai-cập và đại 
gia đình sống ở
Ai-cập êm ấm và 
sung túc.

Giô-sếp động viên những 
người anh của mình. 
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