“13Môise thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Nầy, tôi sẽ đi đến dân Ysơraên, nói cùng họ
rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi; nhưng nếu họ
hỏi: Tên Ngài là chi? Thì tôi nói với họ làm sao? 14Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là
Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Ysơraên như vầy: Đấng
Tự Hữu đã sai ta đến cùng các ngươi” (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. [אובbow‟]; “lãnh đạo”
(2) “của tổ phụ các ngươi”: Hb. „[באab], “cha”
(3) “Tên Ngài là chi?”: Hb. [ שׁםshem], “danh xưng” (Sv. 1Sa. 25:25)
(4) “Nói với họ làm sao?”: Hb. „[רמאamar], “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. „[רמאamar], “bày tỏ”
(2) “Tự Hữu Hằng Hữu”: Hb. [היה היהhayah 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. „[רמאamar], “phải giảng ra”
(2) “sai ta đến”: Hb. [ שׁחלshalach], “công cử”

1.

Tất cả chúng ta đều có phận sự phải học biết Chúa!
“Môise thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Nầy, tôi sẽ đi đến dân Ysơraên, nói
cùng họ rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các
ngươi; nhưng nếu họ hỏi: Tên Ngài là chi? Thì tôi nói với họ làm sao?”
(Xuất. 3:13)
“Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng
ta là Đức Chúa Jêsus Christ” (2Phi. 3:18a)
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2.

Chúng ta chỉ có thể biết được Chúa nhờ sự tự khải thị của Chúa!
“Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu…” (Xuất.
3:14a)
“Những sự bí mật thuộc về Giêhôva Đức Chúa Trời chúng ta; song những
sự bày tỏ thuộc về chúng ta, và con cháu chúng ta đời đời, để chúng ta làm
theo mọi lời của luật pháp nầy” (Phục. 29:29)

3.

Phải trung tín trong chức phận theo Chúa của chúng ta!
“… rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Ysơraên như vầy: Đấng Tự Hữu đã
sai ta đến cùng các ngươi” (Xuất. 3:14b)
“10Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác
nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. 11Ví bằng có
người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời;
nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho
Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Jêsus Christ; là
Đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Amen” (1Phi. 4:10-11)
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