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Một ngày nọ, Môi-se nhìn 
thấy một người Ai-cập đang 
đánh đập một người  
nô lệ Hê-bơ-rơ. Dù  
Môi-se được nuôi  
nấng và dạy dỗ như  
một Hoàng Tử trong  
cung điện của  
   Vua nhưng  
   Môi-se vẫn  
   là một người  
   Hê-bơ-rơ. 



Ngó quanh quất không thấy ai, Môi-se liền tấn 
công người chủ cai nô lệ độc ác. Môi-se đã giết 
người Ai-cập và nhanh chóng chôn ông ta.  



Qua hôm sau, Ông lại thấy hai người Hê-bơ-rơ 
đánh nhau. Ông đã cố gắng ngăn họ lại. Một 
người nói: “Anh định giết tôi như đã giết người 
Ai-cập sao?” Môi-se sợ hãi. Mọi người đã biết 
về chuyện hôm qua. Vua biết. Môi-se phải bỏ 
trốn. Ông chạy đến xứ Ma-đi-an. 



Trong lúc ngồi cạnh giếng nước, bảy người con 
gái của thầy tế lễ xứ Ma-đi-an đi lấy nước đổ 
đầy máng cho đàn gia súc uống.  



Những kẻ chăn chiên khác đuổi họ đi. Môi-se 
đứng ra bênh vực họ và cho bầy của họ uống 
nước. 



Cha của các cô gái, 
Rê-tu-en hỏi “Sao 
hôm nay các con về 
sớm vậy?”. Các cô đã 
giải thích lý do thì 
Ông ta nói “Hãy mời 
người ấy đến đây”.  
    Môi-se bằng  
    lòng ở lại với  
    Rê-tu-ên hay  
    còn gọi là  
 
  Giê-trô. Về sau,   
  Môi-se cưới con  
  gái đầu lòng  
  của Rê-tu-ên.  



Trở lại với Ai-cập,  
Vua qua đời. Con dân  
của Chúa, người Hê-bơ-rơ  
vẫn làm nô lệ. Họ ta  
thán về nỗi thống khổ  
               của họ!  
 
 
 
 
 
 

 
Họ cầu nguyện  
sự giúp đỡ của Chúa!  
Đức Chúa Trời nghe  
tiếng ta thán từ họ. 



Môi-se không hề biết nhưng Chúa 
đã có ý định sử dụng Ông để  
giải thoát cho người Hê-bơ-rơ.  
Môi-se đã 40 tuổi khi Ông rời  
Ai-cập. Ông là kẻ chăn bầy  
của Re-tu-ên. Nhưng chắc  
chắn ông rất nhớ những  
người anh em mình  
ở Ai–cập. 



Một ngày kia, Môi-se nhìn  
thấy một bụi gai cháy gần mình. 
Nhưng ngọn lửa không làm lụi 
tàn bụi cây. Môi-se quyết  
tâm tìm nguyên do. 



Khi Môi-se đến gần, Đức Chúa Trời từ bụi cây 
gọi ông rằng “Môi-se!” Môi-se đáp “Dạ, con 
đây!”. Chúa phán “Đừng lại gần” “Cởi dép ra  
vì con đang đứng nơi đất thánh”. 



Chúa nói: “Ta sai con đến với  
Pha-ra-ôn để đem dân ta ra khỏi 
xứ Ai-cập”. Nhưng Môi-se sợ hãi. 



Chúa nói: “Ta sai con đến với Pha-ra-ôn 
để đem dân ta ra khỏi xứ Ai-cập”. Nhưng 
Môi-se sợ hãi. 



Khi Môi-se nắm lấy cái đuôi con rắn, 
nó lập tức biến thành cây gậy. Chúa 
đã làm         một phép lạ khác. 



Chúa bảo: “Con hãy đặt tay vào bụng”. 
Môi-se đã đặt tay vào bụng. Bàn tay của 
ông bị         phung trắng như tuyết. 



Nhưng khi ông ta đặt tay vào bụng 
trở lại, bàn tay lại lành lặn. 



Môi-se vẫn phản đối. Ông nói với Chúa “Con 
không có tài hùng biện”. Chúa giận dữ. Ngài 
nói “Ta sẽ dùng A-rôn, anh trai con, hãy đặt 
lời con vào miệng người ấy”. 



Môi-se trở về gặp Giê-trô, 
gói hành lý và đi Ai-cập.  



Chúa đưa A-rôn, anh trai của 
Môi-se lên núi để gặp Môi-se. 
Môi-se kể cho A-rôn nghe tất 
cả về ý định của Chúa về  
việc giải thoát dân Hê-bơ-rơ 
khỏi dân Ai-cập. Họ cùng  
nhau đưa tin đến các bô lão 
Hê-bơ-rơ. Khi Môi-se làm các 
phép lạ cho dân  
Hê-bơ-rơ thấy,  
họ biết rằng  
Chúa sẽ đến cứu  
họ. Họ liền cúi  
đầu thờ phượng  
Chúa. 
 
 



Môi-se và A-rôn đã dũng cảm đến 
yết kiến Pha-ra-ôn và thưa “Chúa 
phán rằng: Hãy để dân ta đi”. 



Pha-ra-ôn trả lời “Ta sẽ chẳng 
cho dân Y-sơ-ra-ên đi dâu cả.” 
Ông không nghe lời Chúa. 



Chúa sẽ phải sử dụng sức mạnh 
quyền năng của Ngài để thay đổi 
suy nghĩ của Pha-ra-ôn. 



Từ Hoàng Tử thành kẻ chăn chiên 
 

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

 
Xuất Ê-díp-tô-ký chương 2-5 

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



Kết thúc 



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 
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