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1133

MMôôiissee  tthhưưaa  ccùùnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  rrằằnngg::  NNầầyy,,  ttôôii  ssẽẽ  đđii  đđếếnn  ddâânn  YYssơơrraaêênn,,  nnóóii  ccùùnngg  hhọọ  

rrằằnngg::  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccủủaa  ttổổ  pphhụụ  ccáácc  nnggưươơii  ssaaii  ttaa  đđếếnn  ccùùnngg  ccáácc  nnggưươơii;;  nnhhưưnngg  nnếếuu  hhọọ  

hhỏỏii::  TTêênn  NNggààii  llàà  cchhii??  TThhìì  ttôôii  nnóóii  vvớớii  hhọọ  llààmm  ssaaoo??  
1144
ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  pphháánn  rrằằnngg::  TTaa  llàà  

ĐĐấấnngg  TTựự  HHữữuu  HHằằnngg  HHữữuu;;  rrồồii  NNggààii  llạạii  rrằằnngg::  HHããyy  nnóóii  cchhoo  ddâânn  YYssơơrraaêênn  nnhhưư  vvầầyy::  ĐĐấấnngg  

TTựự  HHữữuu  đđãã  ssaaii  ttaa  đđếếnn  ccùùnngg  ccáácc  nnggưươơii”” (Xuất. 3:13-14) 

 

 

 

 1. Người theo Chúa phải có phận sự học biết Chúa (C. 13; Sv. Xuất. 6:3; 1Phi. 

3:15; 2Phi. 3:18a). 

  (1) “đến cùng các ngươi”: Hb.  אוב[bow‟]; “lãnh đạo” 

  (2) “của tổ phụ các ngươi”: Hb.  בא[„ab], “cha” 

  (3) “Tên Ngài là chi?”: Hb. ׁשם [shem], “danh xưng” (Sv. 1Sa. 25:25)  

  (4) “Nói với họ làm sao?”: Hb.  רמא[„amar], “trả lời” 

 

 2. Sự hiểu biết Chúa phải căn cứ chính trên sự khải thị của Chúa (C. 14a; Sv. 

Gióp 11:7; Phục. 29:29) 

  (1) “Đức Chúa Trời phán”: Hb.  רמא[„amar], “bày tỏ” 

  (2) “Tự Hữu Hằng Hữu”: Hb.  היה היה[hayah hayah], “Ta là Ta” (Sv. Thi. 

90:2; Ês. 44:6) 

 

 3. Thể theo sự hiểu biết Chúa, phải có sự xác tín về chức phận theo Chúa của 

mình (C. 14b; Sv. 1Phi. 4:10-11; Ma. 25:14-30; 1Cô. 15:58) 

  (1) “Hãy nói cho Ysơraên”: Hb.  רמא[„amar], “phải giảng ra” 

  (2) “sai ta đến”: Hb. ׁשחל [shalach], “công cử” 

 

 

 

 1. Tất cả chúng ta đều có phận sự phải học biết Chúa! 

  ““MMôôiissee  tthhưưaa  ccùùnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  rrằằnngg::  NNầầyy,,  ttôôii  ssẽẽ  đđii  đđếếnn  ddâânn  YYssơơrraaêênn,,  nnóóii  

ccùùnngg  hhọọ  rrằằnngg::  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccủủaa  ttổổ  pphhụụ  ccáácc  nnggưươơii  ssaaii  ttaa  đđếếnn  ccùùnngg  ccáácc  

nnggưươơii;;  nnhhưưnngg  nnếếuu  hhọọ  hhỏỏii::  TTêênn  NNggààii  llàà  cchhii??  TThhìì  ttôôii  nnóóii  vvớớii  hhọọ  llààmm  ssaaoo??”” 

(Xuất. 3:13) 

  ““HHããyy  ttấấnn  ttớớii  ttrroonngg  âânn  đđiiểểnn  vvàà  ttrroonngg  ssựự  tthhôônngg  bbiiếếtt  CChhúúaa  vvàà  CCứứuu  CChhúúaa  cchhúúnngg  

ttaa  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt”” (2Phi. 3:18a) 
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 2. Chúng ta chỉ có thể biết được Chúa nhờ sự tự khải thị của Chúa! 

  ““ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  pphháánn  rrằằnngg::  TTaa  llàà  ĐĐấấnngg  TTựự  HHữữuu  HHằằnngg  HHữữuu……”” (Xuất. 

3:14a) 

  ““NNhhữữnngg  ssựự  bbíí  mmậậtt  tthhuuộộcc  vvềề  GGiiêêhhôôvvaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  cchhúúnngg  ttaa;;  ssoonngg  nnhhữữnngg  

ssựự  bbààyy  ttỏỏ  tthhuuộộcc  vvềề  cchhúúnngg  ttaa,,  vvàà  ccoonn  cchhááuu  cchhúúnngg  ttaa  đđờờii  đđờờii,,  đđểể  cchhúúnngg  ttaa  llààmm  

tthheeoo  mmọọii  llờờii  ccủủaa  lluuậậtt  pphháápp  nnầầyy”” (Phục. 29:29) 

 

 3. Phải trung tín trong chức phận theo Chúa của chúng ta! 

““……  rrồồii  NNggààii  llạạii  rrằằnngg::  HHããyy  nnóóii  cchhoo  ddâânn  YYssơơrraaêênn  nnhhưư  vvầầyy::  ĐĐấấnngg  TTựự  HHữữuu  đđãã  

ssaaii  ttaa  đđếếnn  ccùùnngg  ccáácc  nnggưươơii”” (Xuất. 3:14b) 

““
1100

MMỗỗii  nnggưườờii  ttrroonngg  aannhh  eemm  hhããyy  llấấyy  ơơnn  mmììnnhh  đđãã  đđưượợcc  mmàà  ggiiúúpp  llẫẫnn  nnhhaauu,,  kkhháácc  

nnààoo  nnggưườờii  qquuảảnn  llýý  ttrruunngg  ttíínn  ggiiữữ  ccáácc  tthhứứ  ơơnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  
1111

VVíí  bbằằnngg  ccóó  

nnggưườờii  ggiiảảnngg  lluuậậnn,,  tthhìì  hhããyy  ggiiảảnngg  nnhhưư  rraaoo  llờờii  ssấấmm  ttrruuyyềềnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;  

nnếếuu  ccóó  kkẻẻ  llààmm  cchhứứcc  ggìì,,  tthhìì  hhããyy  llààmm  nnhhưư  nnhhờờ  ssứứcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  bbaann,,  hhầầuu  cchhoo  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđưượợcc  ssáánngg  ddaannhh  ttrroonngg  mmọọii  ssựự  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt;;  llàà  

ĐĐấấnngg  đđưượợcc  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  qquuyyềềnn  pphhéépp  đđờờii  đđờờii  vvôô  ccùùnngg..  AAmmeenn”” (1Phi. 4:10-11) 

 

 

 

 

 

 

 

 


