
“Godly Parents” (Exodus 2:1-10; Heb. 11:23) 

The Book of Exodus is the next chapter of redemptive history. It is simply a 
continuation of the story of Genesis. These two books were intended by God to 
be understood in relation to each other. The Book of Genesis ends with the death 
of Joseph at 110 years of age. When he was Prime Minister of Egypt, Pharoah 
warmly welcomed the descendants of Jacob. 
 
Sách Xuất-Ê-Díp-Tô-Ký là một chương kế tiếp nói về lịch sử của sự cứu 
chuộc. Hiểu một cách đơn giản nó là một sự tiếp nối của câu chuyện về 
Sáng Thế Ký. Hai quyển sách này được Đức Chúa Trời dự định sẵn để 
được hiểu trong mối liên thông lẫn nhau. Cuối sách Sáng Thế Ký là cái 
chết của Giô-sép ở tuổi 110. Khi ông còn là thủ tướng của nước Ai-Cập, 
Pha-ra-ôn đã nhiệt liệt chào đón con cháu của Gia-cốp. 
 
But now Joseph was dead and a new leadership arose in Egypt. The days of peace 
and prosperity were drawing to a rapid close. A chilly wind blew over the land of 
Egypt. It was the beginning of the end of Israel’s sojourn in Egypt. Times and 
circumstances may rapidly change for God’s people. Only God knows what a day 
may bring forth. This period in Israel’s history is a very good example of this fact. 
 
Nhưng bây giờ Giô-sép đã chết và một người lãnh đạo mới nổi lên ở Ai 
Cập. Những ngày bình an và thịnh vượng sắp kết thúc nhanh chóng. 
Một cơn gió lạnh thổi qua vùng đất của Ai Cập. Đó là sự khởi đầu của 
sự kết thúc của sự lưu hành của người Do Thái tại Ai Cập. Thời gian và 
hoàn cảnh có thể thay đổi nhanh chóng cho con dân Chúa. Chỉ có Đức 
Chúa Trời mới biết một ngày có thể mang lại những gì cho ta. Giai đoạn 
này trong lịch sử của người Do Thái là một minh chứng rất tốt về thực tế 
này. 
 
The story of what made Moses a great man of God cannot be understood without 
understanding the home he was born into. This tiny home of five produced the 
greatest leader of Israel, the first High Priest of Israel, and a prophetess. It is clearly 
a remarkable place that we need to take note of.  
 
Câu chuyện về những gì đã làm cho Môi-se trở thành một người vĩ đại 
của Đức Chúa Trời không thể được nếu ta không biết về gia cảnh là nơi 
ông được sinh ra. Ngôi nhà bé nhỏ này là nơi sinh ra người lãnh đạo vĩ 
đại và là một nữ tiên tri. Đó rõ ràng là một nơi đáng chú ý mà chúng ta 
cần phải để tâm đến. 
 
This whole story begins in a simple Hebrew slave home. In the previous chapter 
we are told that Pharaoh ordered, “Every son that is born ye shall cast into the river, and 



every daughter ye shall save alive” (Exod. 1:22). This sets the scene for the birth of a 
baby boy in the home of a godly Levite couple, Amram and Jochebed (cf. Exod. 
6:20). They would demonstrate that they feared God more than the Pharaohs of 
this world.  
 
Toàn bộ câu chuyện này bắt đầu trong một gia đình nô lệ thường dân 
người Hê-bơ-rơ. Trong chương trước, chúng ta biết rằng Pha-ra-ôn đã 
ra lệnh, "Tất cả con trai được sinh ra ngươi sẽ ném xuống sông, và tất 
cả con gái các ngươi sẽ cứu sống" (Xuất Ê-Díp-Tô-Ký 1:22). Điều này 
dựng nên bối cảnh cho sự ra đời của một bé trai trong nhà của một cặp 
vợ chồng người Lê-vi, là Am-ram và Giô-chê-bét (Xuất Ê-Díp-Tô-Ký 
6:20). Họ đã thể hiện sự tin kính Đức Chúa Trời hơn là Pha-ra-ôn của 
thế gian này. 
 

(1) CHOICE OF FAITH (v1-2)-‐Sự	  lựa	  chọn	  của	  Đức	  Tin	  
 
We read, “And there went a man of the house of Levi, and took to wife a daughter of Levi. 
And the woman conceived, and bare a son: and when she saw him that he was a goodly child, she 
hid him three months. (v1-2)” 
 
Chúng ta đọc “Và, có một người trong họ Lê-vi đi cưới con gái Lê-vi làm 
vợ. Nàng thọ thai, và sanh một con trai; thấy con ngộ, nên đem đi giấu 
trong ba tháng. (v1-2)” (Vietnamese 1934 bible) 
 
The Exodus account tells us about this child, “he was a goodly child” Acts also reveals 
he was “exceeding fair.” (Acts 7:22). The NT gives us a further insight into this 
incident, 
 

By faith Moses, when he was born, was hid three months of his 
parents, because they saw he was a proper child; and they were not 
afraid of the king's commandment. (Heb. 11:23) 

 
Sách Xuất Ê-Díp-Tô-Ký cho chúng ta biết về đứa trẻ này “Đứa bé là một 
đứa trẻ ngộ". Sách Công Vụ Các Sứ Đồ cũng ghi chép rằng đứa bé đầy 
tài năng. Kinh Thánh Tân Ước cho chúng ta hiểu thêm nhiều hơn về vụ 
việc này: 
  

Bởi đức tin, khi Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu 
đi ba tháng, vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu 
mạng của vua. (Hê-bơ-rơ 11:23) (Vietnamese 1934 Bible) 

 
Some believe that the physical form of this child merely impressed this couple. I 
don’t think so. It was true that he was an attractive child and blessed with 



incredible natural talents.  However, the Hebrews account makes clear they acted 
by faith when “they saw he was a proper child.”  
 
Một số người tin rằng ngoại hình của đứa trẻ này chỉ đơn thuần là tạo 
một ấn tượng với cặp vợ chồng này. Tôi không nghĩ vậy. Đó là sự thật 
rằng đây là một đứa trẻ đặc biệt và có được một tài năng Thiên phú 
bẩm sinh đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, người Hê-bơ-rơ chỉ rõ rằng họ đã 
hành động theo đức tin khi "họ nhìn thấy đây là “một đứa con xinh tốt." 
 
So Amram and Jochebed discerned something about the spiritual purpose God 
had for this particular boy. He may have been good looking but that is not an 
adequate explanation for the action, which his parents took. They truly believed 
that “children are an heritage of the Lord: and the fruit of the womb is His reward” (Psa. 
127:3). WHAT DO YOU SEE WHEN YOU LOOK AT YOUR CHILDREN? 
 
Vì vậy Am-ram và Giô-chê-bết biết được một cái gì đó về mục đích 
thiêng liêng của Đức Chúa Trời đã cho cậu bé đặc biệt này. Môi-se có 
vẻ bề ngoài tốt đẹp nhưng đó không phải là một lời giải thích thỏa đáng 
cho hành động của cha mẹ ông. Họ thực sự tin rằng "Kìa, con cái là cơ 
nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng." 
(Thi Thiên 127:3) (Vietnamese 1934 Bible). Bạn thấy được những gì khi 
bạn nhìn vào con cái của mình? 
 
Amram and Jochebed were likely aware of God’s promise to bring the Israelites 
out of Egypt after 4 centuries. As they looked on Moses, they were praying that he 
would be one of those that would make the journey back to the Promised Land. 
Their faith was rooted in the promises of God’s word.  
 
Am-ram và Giô-chê-bết có thể đã nhận thức được lời hứa của Đức 
Chúa Trời trong việc đưa người Do Thái ra khỏi Ai Cập sau 4 thế kỷ. Khi 
họ nhìn vào Môi-se, họ đều cầu nguyện rằng ông sẽ là một trong những 
người sẽ mở đầu cho cuộc hành trình trở về Miền Đất Hứa. Đức tin của 
họ được bắt nguồn từ những lời hứa của Chúa . 
 
Often we speak of Amram and Jochebed as simply “Moses’ parents” as if that was 
their only accomplishment in life. No, this couple were placed in Hebrews 11 
because of their great faith in a great God! 
 
Chúng ta thường nói về Am-ram và Giô-chê-bết chỉ đơn giản là "cha mẹ 
của Môi-se" như thể đó là thành tựu duy nhất của họ trong cuộc sống. 
Không, cặp vợ chồng này đã được nêu tên trong sách Hê-bơ-rơ chương 
11 vì đức tin lớn lao của họ vào một Đức Chúa Trời vĩ đại! 
 



(2) EVIDENCE OF FAITH-‐	  Bằng	  chứng	  của	  Đức	  Tin	  
 
Amram and Jochebed did not just sit around saying to themselves that they trusted 
God and they would leave it up to Him to protect Moses. Rather they put legs to 
their faith and hid this boy. They knew that faith without works is dead. Their faith 
must be tested and proved.  
 
Am-ram và Giô-chê-bết không chỉ ngồi yên và tự nhủ rằng Chúa sẽ bảo vệ cho 
Môi-se. Họ đã giấu Môi-se đi. Họ biết rằng đức tin không thể tồn tại mà không 
có hành động. Đức tin của họ phải được thử nghiê ̣m và chứng minh. 

Now it would be no easy task to hide this little boy and defy the will of the 
tyrannical ruler of Egypt. This was a slave home – they had no rights, no money, 
nor protection from the power of Pharaoh. Certain death would be their 
punishment and probably the death of their other children.  
 
Muốn giấu đứa bé này và không tuân theo ý chỉ của người cai trị độc tài của Ai 
Cập quả là rất khó. Đây là một gia đình nô lệ - họ không có quyền, không có 
tiền, cũng không có sự bảo vệ khỏi quyền lực của Pha-ra-ôn. Cái chết sẽ là sự 
trừng phạt cho họ và cho những đứa con cu ̉a ho ̣. 
 
In a situation like this, you never know whom you can trust. We can only but 
imagine the tension of that slave home. Every time an Egyptian passed by their 
home they must have inwardly trembled. But this couple was willing to risk 
everything to preserve the life of this little boy. They did this every day. Not once 
did they draw back from this purpose.  
 
Trong tình huống như thế này, bạn không bao giờ biết pha ̉i tin câ ̣y vào ai. 
Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng sự áp lực trong gia đình nô lệ này. Mô ̃i lâ ̀n có 
người Ai-Câ ̣p đi ngang nhà, ho ̣ hê ́t sức lo sợ. Tuy vậy, cặp vợ chồng này vẫn 
sẵn sàng đón nhận mọi rủi ro để bảo vệ tính mạng cho đứa bé này. Họ làm điều 
này mỗi ngày. Không bao giờ họ muốn rút khỏi mu ̣c đích này. 
 
Hebrews 11 tells us “and they were not afraid of the king's commandment.” (Heb. 11:23)  
 
Hê-bơ-rơ 11 nói chúng ta rằng họ “không sợ chiếu mạng của vua” (Hê-bơ-rơ 11:23). 
 
What was the king’s commandment? “And Pharaoh charged all his people, saying, Every 
son that is born ye shall cast into the river, and every daughter ye shall save alive.” (Exod. 1:22) 
 
Mê ̣nh lê ̣nh của nhà vua là gì? “Pha-ra-ôn bèn truyền lịnh cho cả dân mình rằng: 
Phàm con trai của dân Hê-bơ-rơ mới sanh, hãy liệng xuống sông; còn con gái, 
thì để cho sống.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 1:22) 



 
Our submission to authorities such as the government is not a blanket submission. 
No human form of governance can command unqualified submission from us. 
The authority of human government is a delegated authority from the ultimate 
authority – GOD. It has no power outside of that authority. They are God’s 
servants and as such are subject to their Master’s authority. Peter and John made 
this principle clear in Acts 5:29 when they said, “We ought to obey God rather than men.”  
 
Sự tuân thủ với những người cầm quyền của chúng ta không thể là sự tuân thủ 
tuyệt đối. Không có một chính phủ do con người lập ra nào có thể bắt chúng ta 
tuân theo những thứ không đạt tiêu chuẩn. Thẩm quyền của những chính phủ 
này chỉ là những thẩm quyển được Chúa giao cho từ quyền lực tuyệt đối của 
Chúa. Họ không có một sức mạnh nào ngoài những thẩm quyền được Chúa 
giao cho. Họ chỉ là những người phục vụ cho Chúa và họ phải tuân theo quyền 
lực của Chúa. Phi-e-rơ và Giăng đã nói rõ trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 5:29 
rằng “Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta”.  

Amram and Jochebed’s faith rose above their fear. They believed the truth of 
Matthew 10:28, “And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but 
rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell.” The reason they were 
not afraid is they realized that their battle was not primarily with Pharaoh – that it 
was a spiritual battle. And they also knew when they had God on their side then no 
one could defeat them.  

Đức tin của Am-ram và Giô-chê-bết đã giúp họ vượt qua sự sợ hãi của họ. Họ 
tin vào sự thật được nhắc đến trong Ma-thi-ơ 10:28 “Đừng sợ kẻ giết thân thể 
mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn 
và thân thể trong địa ngục”. Lý do khiến họ không sợ chính là vì họ nhận ra họ 
không chiến đấu với Pha-ra-ôn, đây thực ra mà một cuộc chiến tâm linh. Và họ 
cũng biết rằng khi Chúa đứng về phía họ thì không ai có thể đánh bại được họ. 
 
Amram and Jochebed were faced with difficult choices in life and the choices they 
made make them good role models to emulate. 
 
Am-ram và Giô-chê-bết đã phải đối mặt với nhiều sự lựa chọn khó khăn trong 
cuộc đời họ và những sự lựa chọn của họ đã khiến họ trở thành tấm gương để 
những người khác noi theo. 
 
When we fear God, we need fear no one else. Amram and Jochebed trusted 
God’s character and commands even though they did understand the 
circumstances. The Lord rewarded their faith.   
 



Khi chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta không phải sợ một thứ gì khác. Am-ram 
và Giô-chê-bết tin vào phẩm cách và mệnh lệnh của Thiên Chúa mặc dù họ biết 
những gì mình đang phải đối mặt. Và Chúa đã thưởng cho đức tin của họ. 
 
Many parents today want to see their children delivered from the Pharaohs of this 
world who want to destroy their lives. But to do so involves you taking decisive 
choices and actions to preserve them from evil. Proverbs 22:6 outs the duty, “Train 
up a child in the way that he should go and when he is old, he will not depart from it.” You 
must be proactive in guiding and guarding them from evil in the same way you 
actively feed them and guard them from physical danger. You must witness to 
them and bring them with you to church and Sunday School. Its amazing that 
some parents will drive across Singapore to send their child to ballet classes or 
tuition but couldn’t bring them to church! 

Ngày nay, rất nhiều bậc phụ huynh muốn thấy con cái họ thoát khỏi Pha-ra-ôn 
của thế giới này, những thứ luôn muốn phá hủy cuộc đời con cái họ. Tuy nhiên 
để làm được điều này đòi hởi họ đưa ra những lựa chọn và hành động kiên 
quyết để bảo vệ con cái họ khỏi cái ác. Sách Châm-Ngôn 22:6 nói rằng “Hãy 
dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề 
lìa khỏi đó”. Bạn phải chủ động trong việc hướng dẫn và bảo vệ chúng khỏi sự 
những cái ác giống như khi bạn chủ động cung cấp thức ăn cho chúng và bảo 
vệ chúng khỏi nguy hiểm thân thể. Bạn phải làm chứng cho chúng và mang 
chúng đến nhà thờ và trường học chủ nhật. Thật là ngạc nhiên khi nhiều phụ 
huynh có thể chở con cái của mình dọc Singapore để cho chúng học múa ba-lê 
hay học phụ đạo mà không thể đưa chúng đến nhà thờ.  
 
You will never be a successful parent unless you have the faith that Amram and 
Jochebed had.  

Bạn sẽ không bao giờ thành công trên cương vị phụ huynh nếu mà bạn không 
có đức tin mà Am-ram và Giô-chê-bết có.  

 
And when she could not  longer  hide  him, she took for  him an ark o f  bulrushes ,  

and daubed i t  wi th s l ime and with pi t ch ,  and put the  chi ld there in ;  and she 
la id i t  in the f lags  by the r iver ' s  br ink. And his  s i s t er  s tood a far o f f ,  to  wi t  

what would be done to  him. (v3-4)  
 
Nhưng giấu lâu hơn nữa không được, nàng bèn lấy một cái rương mây, trét 
chai và nhựa thông, rồi để đứa trẻ vào, đem thả trong đám sậy dựa mé sông. 
Người chị đứa trẻ đứng xa nơi đó đặng cho biết nó sẽ ra sao. (câu 3-4) 
 
This wasn’t the end of their testing. There came a day when Jochebed realised that 
it was impossible to continue to hide Moses this way. She came up with a creative 
plan to hide him from discovery. I wonder if the story of Noah in the ark being 



kept safe there simply by the power of God inspired her to follow this plan? The 
older sister Miriam was enlisted in this plan to honour God in this action.  
 
Đây không phải là cái kết của sự thử thách của họ. Đã đến một ngày Giô-chê-
bết nhận ra rằng họ không thể giấu Mô-sê bằng cách này nữa. Bà đã nghĩ ra 
một kế hoạch sáng tạo để giấu đứa bé khỏi bị phát hiện. Tôi không biết rằng 
liệu bà có lấy ý tưởng này từ việc Noah được Chúa bảo vệ trong con tàu. 
Người chị cũng được nhắc đến trong kế hoạch này để tôn vinh Thiên Chúa 
trong hành động này. 
 
We see in this incident the balance and tension between divine sovereignty and 
human responsibility. Trusting the Lord does not mean being presumptuous. 
Biblical faith does not mean taking reckless chances. Practical steps are not a denial 
of faith in God’s providence. Faith and careful planning go hand in hand. As 
Matthew Henry says, “Duty is ours, events are the Lord’s.” 
 
Chúng ta thấy trong sự kiện này, sự cân bằng và căng thẳng giữa chủ quyền 
thiêng liêng và trách nhiệm của con người. Tin tưởng vào Chúa không có nghĩa 
là tự tin. Đức tin của Kinh Thánh không có nghĩa là liều lĩnh. Những hành động 
thực tế không phải là sự phủ nhận đức tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa. 
Đức tin và một kế hoạch cẩn thận đi tay trong tay. Khi Matthew Henry nói, 
"Bổn phận là của chúng ta, sự kiện là của Chúa." 
 
The placing of the baby in the Nile took further faith. However, this couple could 
not have foreseen how God would honour their faith in the manner of preserving 
this boy. On this little ark hung the future hopes of the nation of Israel. God 
delights in using such things as a stone to kill a giant and a jawbone of an ass to 
defeat an army.  
 
Việc đặt các em bé trong dòng sông Nin cần nhiều niềm tin hơn nữa. Tuy nhiên, 
cặp vợ chồng này không thể thấy trước được Thiên Chúa sẽ tôn trọng đức tin 
của họ như thế nào qua cái cách Ngài bảo vệ cậu bé này. Trên trước dương bé 
nhỏ này treo những hy vọng tương lai của dân tộc Israel. Đức Chúa Trời vui 
thích trong việc sử dụng những thứ như một hòn đá để giết một người khổng lồ 
và một xương hàm của một con lừa để đánh bại một đội quân. 
 
And the daughter  o f  Pharaoh came down to wash herse l f  a t  the  r iver ;  and her  
maidens walked along by the  r iver ' s  s ide ;  and when she saw the ark among the  
f lags ,  she sent  her  maid to  f e t ch i t .  And when she had opened i t ,  she saw the 
chi ld :  and,  behold ,  the  babe wept .  And she had compass ion on him, and said ,  

This  i s  one o f  the  Hebrews'  chi ldren.  (v5-6)  
 

XUẤT Ê-DÍP-TÔ KÝ 2:5:6 



 
Vả, bấy giờ, con gái Pha-ra-ôn xuống sông tắm, còn các con đòi đi dạo chơi 

trên mé sông; công-chúa thấy cái rương mây đó giữa đám sậy, bèn sai con đòi 
mình đi vớt lên. Công-chúa mở rương ra, thấy đứa trẻ, là một đứa con trai nhỏ 
đương khóc, bèn động lòng thương-xót mà rằng: Ấy là một đứa con của người 

Hê-bơ-rơ. 

The last person we would expect to be the one who would save Moses from 
slaughter would be the daughter of Pharaoh. I am sure Miriam must have trembled 
when she saw her approaching where Moses was hidden. She must have thought 
that her baby brother would be thrown into the Nile with the other Hebrew male 
babies. But God’s ways are higher than our ways. This was no coincidence, but a 
divine appointment. 
 
Người cuối cùng chúng ta nghĩ rằng là một trong những người sẽ cứu Môi-se 
thoát chết sẽ là con gái của Pha-ra-ôn. Tôi chắc chắn Mi-ri-am đã phải rùng 
mình khi nhìn thấy cô đến gần nơi Mô-sê đã được giấu. Cô phải có suy nghĩ 
rằng người anh em con cô sẽ bị ném vào sông Nin với những đứa trẻ sơ sinh 
nam Do Thái khác. Nhưng cách của Đức Chúa Trời là cao hơn cái cách của 
chúng ta. Đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng một cuộc kế hoạch 
sắp đặt sẵn của Thiên Chúa. 
 
This is one of the wonderful acts of God’s wise providence in Scripture. He will 
use the House of Pharaoh to save the instrument that eight decades later will 
overthrow them. God demonstrates also that He can use His people’s very 
enemies as a means of blessing to them.  
 
Đây là một trong những hành động tuyệt vời của sự quan phòng của Thiên 
Chúa trong Kinh Thánh. Ông sẽ sử dụng nhà của Pha-ra-ông để cứu rỗi một 
công cụ mà tám thập kỷ sau đó sẽ lật đổ họ. Đức Chúa Trời cũng chứng tỏ rằng 
Ngài có thể sử dụng kẻ thù của chúng ta như một cách thức để ban phước cho 
họ. 
 
Then said his  s i s t er  to  Pharaoh's  daughter ,  Shal l  I  go and ca l l  to  thee  a nurse  
o f  the  Hebrew women,  that  she may nurse  the  chi ld  for  thee? And Pharaoh's  
daughter  sa id to  her ,  Go. And the maid went and ca l l ed the  chi ld ' s  mother .  

(v7-8)  
 

XUẤT Ê-DÍP-TÔ KÝ 2:7-8 
 

Người chị đứa trẻ bèn nói cùng công-chúa rằng: Tôi phải đi kêu một người vú 
trong bọn đàn-bà Hê-bơ-rơ đặng cho đứa trẻ bú chớ? Công-chúa đáp rằng: Hãy 

đi đi. Người gái trẻ đó đi kêu mẹ của đứa trẻ. 



Miriam showed herself to be a quick thinker as she made a wise suggestion. She 
was very careful in the words she used not to reveal her relationship. The emphasis 
was on the needs of the princess. To her delight, Pharaoh’s daughter agreed to the 
proposition. Providence was working to move the heart of the pagan princess.  
 
Mi-ri cho thấy mình là một người nhanh trí khi cô thực hiện một đề nghị khôn 
ngoan. Cô đã rất cẩn thận trong những lời nói để không tiết lộ mối quan hệ của 

mình. Trọng tâm được đặt vào nhu cầu của công chúa. Cô vui mừng khi biết 
được rằng, con gái của Pha-ra-ông đã đồng ý với đề xuất của cô. Chúa đã lrung 

chuyển trái tim của một cô công chúa ngoại đạo.  
 

(3) REWARD OF FAITH (v9-10) 
 
And Pharaoh's  daughter  sa id unto her ,  Take this  ch i ld away,  and nurse  i t  for  
me,  and I wi l l  g ive  thee  thy wages .  And the woman took the chi ld ,  and nursed 

i t .  (v9)  
 
Công chúa nói rằng: Hãy đem đứa trẻ nầy về nuôi bú cho ta; ta sẽ trả 
tiền công cho. Người đàn bà ẵm đứa trẻ mà cho bú. (v9) 
 
We can imagine the tension in the heart of Moses’ mother as she approached the 
royal entourage. We must marvel at the grace and wisdom of God in how He 
chose to honour the faith of this godly woman. She not only had the assurance 
that her son will be preserved under the authority of Pharaoh but she was even 
paid for the joy of bringing up her own son! Probably she was the only Hebrew 
slave to be paid for her labours.  Moses had his food, lodging, and education paid 
and even got a scholarship to the University of Egypt! Only God could do 
something like this!  
 
Moses’ mother did what she could and then submitted her child to God, and how 
painful that must have been, but God gave her child back and He paid her wages 
to look after it! That’s a great principle to follow! 
 
Chúng ta có thể tưởng tượng được mẹ của Môi-se đã căng thẳng thế 
nào  khi đến gần đoàn tùy tùng của hoàng gia. Chúng ta phải lấy làm 
kinh ngạc trước những ân sủng và sự khôn ngoan của Thiên Chúa trong 
cách Ngài đã chọn để tôn vinh những đức tin của người phụ nữ thánh 
thiện này. Cô không chỉ có sự đảm bảo rằng con trai mình sẽ được bảo 
vệ dưới thẩm quyền của Pha-ra-ôn mà cô thậm chí còn được trả tiền 
cho việc nuôi nấng con trai mình! Có lẽ cô ấy là nô lệ người Hê-bơ-rơ 
duy nhất được trả lương. Môi-se được cho ăn, cho ở, được trả tiền học 
và thậm chí còn được học bổng để đi học tại trường Đại học Ai Cập! Chỉ 
có Đức Chúa Trời  mới có thể làm được như thế! 



 
Mẹ của Môi-se đã làm những gì cô có thể và gửi gắm con mình cho 
Chúa, và điều đó hẳn đã rất đau đớn, nhưng Đức Chúa Trời đã trả con 
lại cho cô và Ngài đã trả cô  tiền lương để chăm sóc nó! Đó là một 
nguyên tắc tuyệt vời để làm theo! 
 
God laughed from the heavens at the might of the proud Pharaoh. A simple slave 
couple thwarted the great ruler of Egypt’s plans. They honoured God’s word over 
the word of Pharaoh even though they did not know what the consequences 
would be. The instrument that Pharoah thought would fulfil his plan became the 
very instrument to overturn his plan in Moses. Once again we are reminded that 
God’s purposes and plans are unassailable.  
 
Đức Chúa Trời ở trên thiên đường cười vào sự kiêu ngạo của Pha-ra-ôn 
đối với sức mạnh của mình. Một cặp vợ chồng nô lệ đơn giản lại có thể 
cản trở các kế hoạch của kẻ thống trị Ai Cập . Họ tôn vinh lời Chúa hơn 
cả lời của Pha-ra-ôn ngay cả khi họ không biết hậu quả sẽ như thế nào. 
Công cụ mà Pha-ra-ôn nghĩ rằng sẽ thực hiện kế hoạch của mình lại trở 
thành thứ lật đổ chính kế hoạch đó với Môi-se. Một lần nữa chúng ta 
được nhắc nhở rằng các mục đích và kế hoạch của Đức Chúa Trời là 
không thể công kích. 
 
THE DANGER FOR MOSES WAS NOT OVER – The threat of being 
swallowed up by the values of Egypt was the next danger. But Amram and 
Jochebed were determined to raise this child for God. 
 
NGUY HIỂM CHO MÔI-SE chưa qua đi - Các mối đe dọa bị nuốt chửng 
bởi các giá trị của Ai Cập sẽ là mối nguy hiểm tiếp theo. Nhưng Am-ram 
và Giô-chê-bết đều kiên định trong việc nuôi lớn đứa con này cho Thiên 
Chúa. 
 
The early years of a child are vital times to teach them the truths of God’s word. 
We are not told how long Jochebed had this little boy in her care. What we do 
know is that this woman of faith used this opportunity to witness to this boy the 
truth of the God of Israel. She poured enough truth into his early life that led him 
to reject the attractions of pagan Egypt. For we read that the faith of his parents 
became his faith (v24) – He refused power, possessions, and position. 

Những năm đầu đời của một đứa trẻ là thời điểm quan trọng để dạy cho 
chúng những sự thật của lời Chúa. Chúng ta không biết được bé trai 
này đã đến với Giô-chê-bết như thế nào. Những gì chúng ta biết được 
là  người phụ nữ đầy đức tin này đã tận dụng cơ hội để làm chứng cho 
cậu bé này thấy được sự thật của Đức Chúa Trời của người Do Thái. 



Cô rót đủ sự thật vào cuộc sống ban đầu của cậu và  đã khiến cậu từ 
chối những điểm hấp dẫn của ngoại giáo Ai Cập. Chúng ta đọc thấy 
rằng đức tin của cha mẹ cậu đã trở thành đức tin của cậu bé (v24) - cậu 
từ chối quyền lực, của cải, và địa vị. 
 
Moses didn’t learn the riches of Christ at the table of Pharaoh! Amram and 
Jochebed did their part and God did His! The most powerful and influential force 
on earth today is the faith of a godly mother. 

Môi-se đã không tìm hiểu sự phong phú của Đấng Christ tại bàn tiệc của 
Pha-ra-ôn! Am-ram và Giô-chê-bết đã thực hiện trách nhiệm của họ và 
Đức Chúa Trời cũng vậy! Nguồn lực mạnh nhất và có sức ảnh hưởng 
lớn nhất trên trái đất ngày nay đến từ đức tin của một người mẹ nghe lời 
Chúa. 
 
God honoured their faith and rewarded their love. Moses never forgot those early 
lessons. Is it any wonder that parents of faith begat a child of faith? He lived in 
Egypt but he never became an Egyptian! The authorities of Egypt poured all their 
false religion and values into that boy but he refused to let them get from his head 
to his heart. Amram and Jochebed raised the child that delivered a nation. 

Đức Chúa tôn vinh đức tin của họ và ban thưởng tình yêu của họ. Môi-
se không bao giờ quên những bài học buổi đầu đời. Có gì đáng kinh 
ngạc khi cha mẹ của đức tin sinh ra một đứa con của đức tin? Môi-se 
sống ở Ai Cập, nhưng ông không bao giờ trở thành một người Ai Cập! 
Các nhà chức trách Ai Cập đổ tất cả các tôn giáo và các giá trị sai lầm 
của họ vào cậu bé đó nhưng cậu từ chối không để cho họ bơm những ý 
tưởng đó vào đầu mình. Am-ram và Giô-chê-bết  nuôi dậy một đứa con 
mà nhờ đứa con đó, một quốc gia được hình thành. 
 
The example of Amram and Jochebed should encourage all Christian parents that 
they can still train up their children in the knowledge of God even in the darkest of 
days. IF EVER THERE WAS A TIME TO ABORT BABY BOYS IN THE 
WOMB YOU WOULD HAVE THOUGHT THIS WAS THE BEST!  
 
Tấm gương của Am-ram và Giô-chê-bét nên khuyến khích tất cả các 
bậc cha mẹ theo đạo tin lành rằng họ có thể dạy cho con cái mình các 
kiến thức về Đức Chúa Trời ngay cả trong những năm tháng tăm tối 
nhất.  
 
Today we are living in the darkest of days. Even worse is about to hit this world. 
BUT this is the day to raise up godly children. The light of gospel will �ưane 
further and brighter in such an environment.  
 



Hôm nay chúng ta đang sống trong trong những ngày tăm tối nhất. Có 
những điều còn tồi tệ hơn thế sẽ đến với thế giới này. NHƯNG hôm nay 
là ngày để nuôi dậy những đứa con của Chúa. Ánh sáng của Tin Mừng 
sẽ tỏa sáng xa hơn và rõ hơn trong một môi trường như vậy. 
 
One act of faith by godly parents changed the world. It can still do today. We must 
bring up our children by faith and trust God to bless their lives. The choice of 
Moses’ parents to obey God by faith was not without difficulty but brought eternal 
blessings 
 
Một hành động chứa đầy đức tin của một cặp cha mẹ đã thay đổi cả thế 
giới. Nó vẫn có thể làm được như vậy hôm nay. Chúng ta phải nuôi con 
cái của chúng ta dựa trên đức tin và tin tưởng vào Thiên Chúa và tin 
rằng Chúa sẽ ban phước cho cuộc sống của họ. Sự lựa chọn của cha 
mẹ Mô-sê là vâng lời Chúa bằng đức tin thực sự không phải là một sự 
lựa chọn dễ dàng nhưng nó đã mang lại phước lành vĩnh cửu cho tất cả 
chúng ta. 
 

CONCLUSION 
 
Pharaoh had decreed that every male child be thrown into the river Nile. Now, he 
had a Hebrew boy growing up in his royal palace with the name meaning drawn up 
from the water. This providential intervention was not simply an act of 
preservation but also preparation for a future day when Moses would lead Israel 
from the courts of Pharaoh out of Egypt.  
 
Pha-ra-ôn đã ra lệnh rằng tất cả trẻ em nam bị ném xuống sông Nile. Bây giờ, 
ông có một cậu bé Hê-bơ-rơ lớn lên trong cung điện hoàng gia của mình với 
cái tên có ý nghĩa rút lên từ nước. Can thiệp quan phòng này không chỉ đơn 
giản là hành động bảo tồn mà còn là sự chuẩn bị cho một ngày trong tương lai 
khi Môi-se sẽ đưa dân Y-sơ-ra-ên từ các tòa án của Pha-ra-ôn ra khỏi Ai Cập. 
 
Moses grew up in the wealthiest and most advanced civilization in that part of the 
world. He “was learned in all the wisdom of the Egyptians” (Acts 7:22), which prepared 
him to be the great writer and teacher of the law. All of this preparation would 
make him the man God wanted him to be.  
 
Môi-se lớn lên trong nền văn minh giàu có nhất và tiên tiến nhất trong phần đó 
của thế giới. Ông "đã học được trong tất cả tinh tuý của người Ai Cập" (Acts 
7:22), điều đó trang bị cho ông trở thành nhà văn và thầy giáo vĩ đại của pháp 
luật. Tất cả chuẩn bị này sẽ làm cho ông ta thành con người Chúa muốn ông 
trở thành.  
 



As Moses recounted this story to Israel in the wilderness it would have been a 
great encouragement to them. It would prove that God was truly with them in the 
good times and the bad times in Egypt. Even in the darkest of days providence 
took the seed of the serpent and used her to preserve the life of the seed of the 
woman. For a member of Pharaoh’s family became the very instrument to save a 
Hebrew child who would later save God’s children from their bitter bondage.  
 
Khi Môi-se kể lại câu chuyện này cho dân Y-sơ-ra-ên trong sa mạc nó sẽ là một 
sự khích lệ lớn đối với họ. Nó sẽ chứng minh rằng Thiên Chúa đã thực sự bên 
cạnh họ cả khi tốt lành lẫn khi khó khăn ở Ai Cập. Ngay cả trong những ngày 
đen tối nhất Ngài lấy hạt giống của con rắn và sử dụng nó để bảo tồn cuộc 
sống của các hạt giống của người phụ nữ. Đối với một thành viên của gia đình 
của Pha-ra-ôn, Ngài trở thành công cụ rất để cứu một đứa trẻ Hê-bơ-rơ, người 
sau này sẽ cứu con cái của Thiên Chúa từ ràng buộc cay đắng của họ. 
 
The very waters of the Nile that Pharaoh appointed to destroy the sons of Israel 
became the waters that preserved the life of Moses. The family of Pharaoh became 
the instrument that preserved and educated the life of the one who would be 
Israel’s deliverer. Once again we see the great truth of the wisdom of God’s 
sovereignty that, “Surely the wrath of man shall praise thee” (Psa. 76:10). Thus does God 
overrule the evil designs of wicked men. He is still doing it today. That is a fact that 
is worth learning and believing.  
 
Chính vùng sông Nile mà Pha-ra-ôn chỉ định để tiêu diệt các người con của dân 
Y-sơ-ra-ên đã trở thành vùng sông bảo bọc cuộc đời của Môi-se. Gia đình của 
Pha-ra-ôn trở thành nơi bảo tồn và giáo dục một người sẽ là cứu tinh của dân 
Y-sơ-ra-ên. Một lần nữa chúng ta thấy sự thật tuyệt vời của sự khôn ngoan của 
của Thiên Chúa: "Chắc chắn những cơn thịnh nộ của con người sẽ ngợi khen 
Chúa" (Thi. 76:10). Thiên Chúa bác bỏ những sự tính toán độc ác của những kẻ 
ác. Ngài vẫn làm việc đó ngày hôm nay. Đó là một thực tế đáng được học tập 
và tin tưởng. 
 
Since the beginning of time God has given men critical choices that has had a 
profound effect on his life. The first man Adam made a wrong critical choice and 
brought devastating consequences. Life is about making choices. However we need 
to remember that every choice has a consequence.  
 
Kể từ khi bắt đầu thời gian Chúa đã ban cho con người những sự lựa chọn quan 
trọng mà đã có một ảnh hưởng sâu sắc về cuộc sống của chúng ta. Người đàn 
ông đầu tiên Adam đã thực hiện một sự lựa chọn quan trọng sai và mang hậu 
quả vô cùng lớn. Cuộc sống là lựa chọn. Tuy nhiên chúng ta cần nhớ rằng mọi 
sự lựa chọn đều có hậu quả. 
 



It was hard for Moses’ parents to hide their son and it was probably even harder 
for them to hand him over finally to Pharaoh’s daughter. We can imagine their 
heavy hearts as they took that little boy from their slave home to the royal palace. 
There was no guarantee that they would ever see him again.  
 
Rất khó khăn cho cha mẹ Moses 'để che giấu con trai của họ và nó có lẽ thậm 
chí còn khó khăn hơn cho họ để cuối cùng ông rơi vào tay của con gái của 
Pharaoh. Chúng ta có thể tưởng tượng trái tim nặng nề của họ khi cậu bé bị 
mang đi từ nhà nô lệ của họ tới cung điện hoàng gia. Không gì đảm bảo họ sẽ 
gặp lại ông một lần nữa.  
 
But Jochebed and Amram learned what we all need to learn: we have a God who 
can be trusted. We may not always understand the circumstances but we can trust 
the God who controls the circumstances.  
 
Nhưng Jochebed và Amram học được tất cả những gì chúng ta cần phải học: 
chúng ta có một Thiên Chúa ta có thể tin cậy. Chúng ta có thể không luôn luôn 
hiểu được hoàn cảnh mà chúng ta gặp phải nhưng chúng ta có thể tin tưởng vào 
Thiên Chúa, Đấng kiểm soát hoàn cảnh đó.	  


