
JOSEPH: FAITH IN GOD’S PROMISE (Genesis 50:22-26;Hebrews 11:22) 
 
The story of Joseph is one of the great dramas of the Bible. He is the last of 7 
prominent saints in Genesis after Abel, Enoch, Noah, Abraham, Isaac, and Jacob. 
Indeed, more is written about him in Genesis that any of the others. 
Câu chuyện về Giô-sép là một trong những câu chuyện kịch tính nhất trong Kinh 
Thánh. Ông là người cuối cùng của 7 vị thánh tổ nổi bật trong Sáng Thế Ký sau A-
bên, Hê-nóch, Nô-ê, Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp. Thật vậy, sách Sáng Thế Ký ký 
thuật về cuộc đời của ông nhiều hơn tất cả những nhân vật khác. 
 
Joseph went from the privileges of a favoured son in a wealthy home to slavery; then 
to find himself promoted to senior rank in Potiphar’s house; only to be then thrown 
into prison on false charges; before finally elevated to the office of Prime Minister in 
the most powerful empire of that time. 
Giô-sép đã đi từ những đặc quyền của một con trai được cưng chiều trong một gia 
đình giàu có tới thân phận làm nô lệ; rồi chính ông được Phô-ti-pha cất nhắc cho làm 
người cai quản toàn bộ nhà mình; sau đó bị vu khống và cầm tù; và cuối cùng được 
nâng lên làm tể tướng của một đế quốc hùng mạnh nhất thời bấy giờ . 
 
Joseph shows a deep sense of righteousness and a living faith in God. Throughout his 
life, he demonstrates the triumph of faith. Joseph never complained; he never 
compromised. He had no Bible to guide him and Christ was only in promise and 
shadow revealed to him. His early righteousness is superior to his father in moral 
restraint, unselfishness and trust in God. The world says, “when in Rome do as Rome 
does” but Joseph never subscribed to this creed. His life glorified God and has 
instructed millions throughout the centuries.  
Giô-sép cho thấy một ý thức sâu sắc về sự công bình và một đức tin sống động trong 
Đức Chúa Trời. Trong suốt cuộc đời của mình, ông chứng tỏ sự chiến thắng bởi đức 
tin. Giô-sép không bao giờ phàn nàn; ông không bao giờ thỏa hiệp. Ông không có 
Kinh Thánh để hướng dẫn bản thân và Đấng Christ chỉ được bày tỏ cho ông trong lời 
hứa và hình bóng. Sự công bình ban đầu của ông vượt trội hơn so với cha mình trong 
việc gìn giữ đạo đức, không ích kỷ và tin cậy vào Đức Chúa Trời. Thế giới nói, "khi ở 
Rô-ma, hãy làm như người La-mã làm" nhưng Giô-sép chưa bao giờ tán thành với tín 
ngưỡng này. Cuộc sống của ông tôn vinh Đức Chúa Trời và đã truyền cảm hứng cho 
hàng triệu người qua suốt nhiều thế kỷ. 
 
Joseph is truly a remarkable man. The good days and the bad days never worsened his 
character. He was loved and hated in equal measure. Temptation was a daily problem 
in the immoral culture of his brothers and then for 93 years in Egypt. There were 
times of great poverty as a slave and even longer times of great wealth and power as 
Prime Minister of Egypt.  
Giô-sép thật sự là một người đàn ông đáng chú ý. Những ngày tốt và ngày xấu không 
bao giờ làm cho tính cách của ông xấu đi. Ông vừa được yêu mà cũng bị ghét.  Cám 
dỗ là một vấn đề hàng ngày trong văn hóa vô đạo đức của anh em ông và 93 năm ở Ai 
Cập. Có những lúc đói nghèo cực độ như một nô lệ và có thời gian sở hữu tài sản và 
sức mạnh của một Tể tướng của Ai-Cập. 
 
Yet at no point in the 110 years of his did he ever seem to get his eyes off God or 
cease to trust him. Adversity did not harden his heart and prosperity did not ruin him. 
He was the same in private as in public. 
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Tuy nhiên, trong suốt 110 năm cuộc đời mình, ông không bao giờ rời mắt khỏi Đức 
Chúa Trời hay ngừng tin cậy nơi Ngài. Nghịch cảnh không khiến ông cứng lòng và 
thịnh vượng không làm ông hư hỏng. Ông vẫn là ông trong cả cuộc sống riêng tư 
cũng như ở nơi công cộng. 
 
In our perverse generation and age, we sometimes feel, and even argue, that it is 
impossible for young persons to live godly Christian lives. We need to remember that 
young men like Daniel and Joseph found themselves in the midst of evil and 
paganism on a scale of a magnitude that we cannot hardly conceive of today. And yet 
in the midst of it all, they stood as a beacon of righteousness and boldly testified of 
the holiness, power, justice, and grace of the Lord. 
Trong thế hệ băng hoại của chúng ta, đôi khi chúng ta cảm thấy, và thậm chí tranh 
luận, rằng một người trẻ tuổi không thể sống một đời sống Cơ Đốc nhân tin kính. 
Chúng ta cần nhớ rằng những người trẻ tuổi như Đa-ni-ên và Giô-sép đã giữ mình ở 
giữa tội lỗi và ngoại giáo trên một quy mô của một cường độ mà chúng ta khó có thể 
thấu hiểu trong thời nay. Và ở giữa tất cả những điều đó, họ đã đứng như là một biểu 
tượng của sự công bình và mạnh dạn làm chứng về sự thánh khiết, năng quyền, công 
lý, và ân điển của Chúa. 
 
BACKGROUND - More than 50 years have elapsed between verses 21 and 22 of 
chapter 50. The clock of time was running out for Joseph also. Death is no respecter 
of persons. Even the greatest of men are not indispensable in God’s kingdom and 
plan.  
BỐI CẢNH - Hơn 50 năm đã trôi qua giữa các câu 21 và 22 của chương 50. Đồng hồ 
thời gian của Giô-sép dường như đã sắp ngưng. Cái chết sẽ đến với tất cả chúng ta. 
Ngay cả những người vĩ đại nhất cũng không phải là không cần thiết để được ở trong 
vương quốc và kế hoạch của Đức Chúa Trời. 
 
Joseph faced eternity in the same spirit and manner as his beloved father. His heart 
was full of grace and truth right to the very end. His body may have been dying, but 
not his faith! 
Giô-sép đã phải đối mặt với cõi vĩnh hằng trong cùng một tinh thần và cách thức như 
người cha thân yêu của mình. Trái tim ông tràn đầy ân điển và lẽ thật cho đến những 
phút cuối cùng. Cơ thể của ông có thể đã chết, nhưng đức tin của ông không chết! 
 
The author of Hebrews gives multiple examples of those who lived and died in faith. 
Of Joseph we are told, “By faith Joseph, when he died, made mention of the departing 
of the children of Israel; and gave commandment concerning his bones” (Hebrews 
11:22). 
Trước giả thơ Hê-bơ-rơ cho nhiều ví dụ về những người đã sống và chết trong đức tin. 
Đối với Giô-sép, chúng ta được cho biết, "Bởi đức tin, Giô-sép lúc gần qua đời nới về 
việc con cháu Y-sơ-ra-ên sẽ đi ra, và truyền lịnh về hài cốt mình." (Hê-bơ-rơ 11:22). 
 
The story is set out in Genesis 50:22-26. There we have a wonderful scene of 
instruction from the graveyard by Joseph on the brink of eternity that is referred to in 
Hebrews 11:22.  
Câu chuyện lấy bối cảnh trong Sáng Thế Ký 50: 22-26. Tại đó chúng ta có một bối 
cảnh tuyệt vời về những lời huấn thị lúc sắp lâm chung mà Giô-sép để lại được đề cập 
trong Hê-bơ-rơ 11:22. 
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Joseph had lived 93 years of his 110 years in the glory and splendour of Egypt. We 
are told he lived to see 4 generations of his offspring grow up in the land of Egypt. 
His great grandchildren “were brought up upon Joseph’s knees.” 
Joseph đã sống 93 năm trong 110 năm của mình, trong sự vinh quang và huy hoàng 
tại Ai Cập. Chúng ta được biết ông đã sống để thấy 4 thế hệ của con mình lớn lên ở 
đất Ai-cập. Chắt của ông "đã được đưa lên trên đầu gối của Giô-sép." 
 
Despite the material comfort of Egypt and respect that Joseph was held in there, his 
heart was firmly attached to the faithfulness and promises of God. Like his father 
(Genesis 48:15-22), this man of God wanted to die by reminding the next generation 
that he died believing in the promises of God. He may have lived most of his life in 
Egypt and would die in Egypt with an Egyptian name and wife, but he was not going 
to live and die as an Egyptian, but as a true son of Israel.  
Mặc cho các tiện nghi vật chất của Ai Cập và sự kính trọng mà Giô-sép đã có được, 
trái tim ông đã gắn chặt với sự thành tín và lời hứa của Đức Chúa Trời. Giống như 
cha mình (Sáng thế ký 48: 15-22), người của Đức Chúa Trời này muốn chết bằng 
cách nhắc nhở các thế hệ tiếp theo rằng ông đã tin quyết vào những lời hứa của Đức 
Chúa Trời. Ông có thể đã sống phần lớn cuộc đời ở Ai Cập và sẽ chết ở Ai Cập với 
một cái tên Ai Cập và người vợ Ai Cập, nhưng ông sẽ không sống và chết như một 
người Ai Cập, mà như một người con thực sự của Y-sơ-ra-ên. 
 
As Joseph drew his beloved offspring around him, there is no suggestion of bitterness 
or complaints from Joseph, who had suffered greatly. He left this world right with 
God and with men. Like his father Jacob he knew he was about to die and was ready 
to die.  
Khi Giô-sép cho gọi những đứa con yêu quý của mình đến xung quanh ông, Giô-sép 
đã không có bất kì sự cay đắng hay phàn nàn nào cả, dù ông là người đã phải chịu 
đựng rất nhiều. Ông rời bỏ thế giới này đẹp lòng Đức Chúa Trời và con người. Giống 
như cha mình Gia-cốp ông biết mình sắp qua đời và đã sẵn sàng để chết. 
 
Also, despite the fact that he had achieved great things in this world from a material 
viewpoint, it should be noted that Joseph does not boast in his position, wealth, and 
power. Nor did he boast in the achievements of his children or direct them to pursue 
these things. This is a great temptation for us all.  
Cũng vậy, một thực tế rõ ràng rằng ông đã được được những điều vĩ đại trong cuộc 
đời này từ quan điểm vật chất, nhưng lưu ý rằng Giô-sép không tự hào về địa vị, sự 
giàu có, và quyền lực của ông. Ông cũng không tự hào về những thành tựu của con 
mình hoặc hướng dẫn họ theo đuổi những điều này. Đây là một sự cám dỗ lớn cho tất 
cả chúng ta. 
 
We want to see three things about the faith of Joseph as he prepared to face death: 
Chúng ta muốn thấy được 3 điều về đức tin của Giô-sép khi ông chuẩn bị đối mặt với 
cái chết: 
 

(1) OBJECT OF HIS FAITH  
ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐỨC TIN 

 
v24 - The focus of Joseph’s final message is God. Our attitude to God determines the 
greatness of our character. This God-centred way of thinking has been a habitual part 
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of this great man’s life. It was so much part of his thinking that it flowed into his 
conversation (Genesis 39:9; 40:8; 41:16, 25, 52; 42:18; 43:29; 50:20, 24-25).  
v24 - Trọng tâm về thông điệp cuối cùng của Giô-sép là Đức Chúa Trời. Thái độ của 
chúng ta với Đức Chúa Trời quyết định tính cách lớn mạnh của chúng ta. Cách suy 
nghĩ Đức Chúa Trời là trung tâm đã là một thói quen trong cuộc sống của con người 
vĩ đại này. Điều đó là một phần lớn trong suy nghĩ của ông và được thể hiện rất nhiều 
lần trong các cuộc trò chuyện của ông (Sáng thế ký 39: 9; 40: 8; 41:16, 25, 52; 42:18; 
43:29; 50:20, 24-25). 
 
It did not matter if he was facing a temptation before Potiphar’s wife or witnessing in 
jail or standing before the King of Egypt, Joseph talked about God.  
Cho dù ông phải đối mặt với một sự cám dỗ trước người vợ của Phô-ti-pha, ở trong tù 
hay đứng trước vua của Ai Cập, Giô-sép luôn nói về Đức Chúa Trời. 
 
This man viewed everything from a vertical and not merely a horizontal perspective. 
Joseph repeatedly emphasises the overriding providence of God throughout his life. 
Too often God is incidental to our thinking whereas He should be the centre. Joseph 
was not great because of his natural attributes (many others had these), but because he 
always viewed his life from a God-centred perspective. Is that true for us? Or does 
our life only reflect an interest in God on a Sunday?  
Người đàn ông này xem tất cả mọi thứ từ chiều đứng chứ không chỉ đơn thuần là một 
chiều ngang. Giô-sép nhiều lần nhấn mạnh sự quan trọng tối thượng của Đức Chúa 
Trời trong suốt cuộc đời của mình. Thông thường chúng ta chỉ nghĩ đến Đức Chúa 
Trời một cách ngẫu nhiên trong khi Ngài phải là trung tâm. Giô-sép không phải là 
người vĩ đại do bản chất tự nhiên của ông  (nhiều người khác cũng có những bản chất 
này), nhưng ông vĩ đại bởi vì ông luôn sống cuộc sống của mình từ góc độ lấy Đức 
Chúa Trời làm trung tâm. Điều đó có đúng với chúng ta? Hay chúng ta chỉ thể hiện sự 
quan tâm đến Đức Chúa Trời vào ngày chủ nhật? 
 
Joseph makes clear what is the object of his faith, as he says, “God will surely visit 
you, and bring you out of this land unto the land which He sware to Abraham, to 
Isaac, and to Jacob.” It is worth noting that his faith was not based on optimism, 
feelings, guesses, or wishful thing, but grounded upon the character of God and His 
Word. True faith is grounded upon the infallible, inerrant Word of God.  
Giô-sép đã làm rõ đối tượng của đức tin của mình là gì, như ông nói, "Đức Chúa Trời 
chắc chắn sẽ đến các ngươi, và đưa các ngươi ra khỏi vùng đất này đến xứ mà Ngài 
đã thề với Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp." Đáng chú ý rằng đức tin của ông không 
dựa trên sự lạc quan, cảm xúc, những phỏng đoán hay điều mơ tưởng, mà căn cứ vào 
các đặc tính của Đức Chúa Trời và Lời Ngài. Đức tin chân thật căn cứ vào những lời 
không thể sai lầm, vô ngộ của Đức Chúa Trời. 
 
It also should be noted that the Holy Spirit picks up this attitude and commends it in 
Hebrew 11:22. Joseph’s faith was severely tested, but never faltered right to the end. 
He had total confidence in God’s word. 
Chúng ta cũng cần lưu ý rằng Đức Thánh Linh lưu ý thái độ này và khen ngợi điều đó 
trong Hebrew 11:22. Đức tin của Giô-sép đã được thử nghiệm nhiều lần, nhưng đến 
cuối cùng vẫn không bị lay động. Ông đã hoàn toàn tin vào lời của Đức Chúa Trời. 
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Joseph had lived 93 years in Egypt but he still believed God’s promises. The 
pleasures of family and position never changed his perspective of eternal realities. 
This man proves that God can be the reality of your life in the highest walks of life. 
Giô-sép đã sống 93 năm ở Ai Cập, nhưng ông vẫn tin vào những lời hứa của Đức 
Chúa Trời. Những thú vui của gia đình và địa vị không bao giờ thay đổi quan điểm 
của ông về những thực tại đời đời. Người đàn ông này đã chứng minh rằng Đức Chúa 
Trời có thể trở nên thực hữu trong đời sống của chúng ta ngay cả khi ta ở các tầng lớp 
xã hội cao nhất của cuộc sống. 
 
 

(2) EVIDENCE OF HIS FAITH 
BẰNG CHỨNG CỦA ĐỨC TIN 

 
Genuine faith always leads to obedience in action (James 2:14-26). Faith alone saves, 
but the faith that saves is not alone! It results in good works.  
Đức tin thật luôn dẫn đến sự vâng lời trong hành động (James 2: 14-26). Duy chỉ đức 
tin đem đến sự cứu rỗi, nhưng đức tin cứu rỗi chưa đủ! Kết quả của đức tin dẫn đến 
những việc lành.    
 
Joseph’s instructions prove that his faith in the promises of God was not empty 
rhetoric. He ensured that his funeral would be a witness that he believed in the 
promises of God to his family and the Egyptians. His clear faith in what God would 
do is seen in this instruction, “God will surely visit you, and ye shall carry up my 
bones from hence.” As someone said, “he preferred a significant burial in Canaan 
before a magnificent one in Egypt.” Joseph didn’t need a grand pyramid to be buried 
in but he wanted to be buried in the land of promise amongst the people of God.   
Những huấn thị của Giô-sép chứng tỏ rằng đức tin của ông về lời hứa của Đức Chúa 
Trời không chỉ là một lời nói suông. Ông muốn chắc chắn rằng đám tang của ông sẽ 
làm chứng rằng ông đã tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời với gia đình ông và những 
người Ai Cập. Chúng ta thấy đức tin của ông vào những gì Chúa sẽ làm khi ông nói 
“Quả thật, Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em; xin anh em hãy dời hài cốt tôi 
khỏi xứ nầy.” Một người đã từng nói rằng “ông ấy muốn có một đám tang thật ý 
nghĩa ở Ca-na-an hơn là một đám tang trang trọng ở Ai Cập”. Giô-sép không cần 
được chôn cất trong những kim tự tháp to lớn kia, ông ấy muốn được chôn cất ở vùng 
đất hứa xung quanh dân sự của Đức Chúa Trời.  
 
Joseph left this earth without seeing the fulfillment of God’s promises to Abraham. 
Two hundred years had passed since these promises were first given in Genesis 15 
and circumstances even seemed contrary to their fulfillment. Although Joseph knew 
that he would die, he believed by faith the promise of God would never die! 
Giô-sép đã ra đi khỏi thế giới này mà chưa kịp nhìn thấy Đức Chúa Trời thực hiện lời 
hứa của mình với Áp-ra-ham. Đã 200 năm kể từ khi Chúa nói lời hứa của Ngài và 
mọi thứ lúc này trông trái ngược hẳn với lời hứa đấy. Mặc dù Giô-sép biết rằng ông 
rối sẽ phải chết, nhưng ông đã luôn có đức tin rằng lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ 
không bao giờ mất đi.  
 
We as believers need to focus our faith on the written promises of God. Feelings 
come and go, but the eternal promises of God that called us, justified us, will also 
carry us home to heaven in glorification (Romans 8:29-30).  
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Chúng ta, những tín hữu, cần luôn tập trung đức tin của chúng ta vào những lời hứa 
của Đức Chúa Trời được viết trong Kinh Thánh. Những cảm xúc đến rồi đi, nhưng lời 
hứa vĩnh hằng của Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta, đã xưng chúng ta là công bình, và 
sẽ mang chúng ta về nhà trên thiên đang trong sự vinh hiển (Rô-ma 8:29-30).   
 
Facing death is the probably the greatest test of our faith. We have to admire the 
patriarchs, like Joseph. Despite the fact they did not have a complete Bible, yet their 
faith was strong. There was no doubt or bitter regrets at the end. He had run his race 
well for the glory of God and was ready to go on home to his reward in glory.  
Đối mặt với cái chết có lẽ là sự thử thách lớn nhất cho đức tin của chúng ta. Chúng ta 
phải luôn ngưỡng mộ những tổ phụ, như là Giô-sép. Mặc dù họ không có một quyển 
Kinh Thánh hoàn chỉnh, đức tin của họ rất mạnh mẽ. Không có một sự nghi ngờ hay 
hối hận cho đến cuối đời.  Ông đã chạy tốt cuộc đua của mình cho vinh quang của 
Đức Chúa Trời và đã sẵn sàng để đi về nhà đón nhận phần thưởng của ông trong vinh 
hiển. 
 
We have even more reason with the full revelation of Scripture to live a life of faith. 
Should a Christian fear death? Of course not, as we can testify with Paul, “O, death, 
where is thy sting? O grave, where is thy victory?” (1 Cor.15:55) 
Chúng ta càng có nhiều lý do để sống cuộc sống tràn ngập đức tin khi chúng ta có mọi 
sự khải thị được viết ra trong Kinh Thánh. Một Cơ Đốc nhân có nên sợ cái chết 
không? Chắc chắn là không, vì chúng ta có thể làm chứng như Phao-lô rằng “Hỡi sự 
chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?” (1Cô-rinh-tô 
15:55). 
 
Joseph’s coffin was a reminder for the next 3 centuries to Israel of God’s promises for 
their future. It reminded them of death but also of life and hope to come. In all of their 
forthcoming trials it should be an encouragement that God has not finished with 
Israel.  
Quan tài của Giô-sép là lời nhắc nhở đến 3 thế kỷ tiếp theo ở Y-sơ-ra-ên về lời hứa 
của Đức Chúa Trời về tương lai của họ. Nó nhắc họ về cái chết cũng như về niềm hy 
vọng về cuộc sống mới sau đó. Nó nên là một sự động viên với họ khi họ đối diện với 
những thử thách sắp đến vì Đức Chúa Trời sẽ không bỏ rơi Y-sơ-ra-ên. 
 

(3) REWARD OF HIS FAITH 
PHẦN THƯỞNG CỦA ĐỨC TIN 

 
Joseph did not live to see the children of Israel leave Egypt and enter the Promised 
Land. His bones lay in that coffin for the next 3 centuries. But just as God had 
promised He would do, so He did. And Joseph’s bones were carried all the way from 
Egypt, across the Red Sea, through 40 years of wilderness wanderings, through the 
conquest wars and were finally buried in the Promised Land. 
 

And the bones of Joseph, which the children of Israel brought up out of 
Egypt, buried they in Shechem, in a parcel of ground which Jacob bought 
of the sons of Hamor the father of Shechem for an hundred pieces of 
silver: and it became the inheritance of the children of Joseph. (Joshua 
24:32)  
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Giô-sép đã không sống đủ để thấy con cháu Y-sơ-ra-ên rời khỏi Ê-díp-tô và đi tới 
vùng Đất Hứa. Hài cốt của ông nằm trong cỗ quan tài suốt 3 thế kỉ tiếp theo. Và cũng 
như lời Đức Chúa đã hứa, Ngài đã thực hiện đúng vậy. Xương cốt của Giô-sép được 
đưa từ Ê-díp-tô, băng qua Biển Đỏ, trong suốt 40 năm hành trình trong vùng hoang 
dã, qua những cuộc chiến tranh và cuối cùng đã được chôn cất nơi vùng Đất Hứa.  
 

Hài cốt của Giô-sép mà dân Y-sơ-ra-ên đã dời từ xứ Ê-díp-tô, thì người ta 
chôn ở Si-chem, trong đồng ruộng Gia-cốp mua của con cháu Hê-mô, cha 
Si-chem, giá một trăm miếng bạc; con cháu Giô-sép được hài cốt đó làm 
sản nghiệp. (Giô-sua 24:32) 

 
Joseph’s death did not bring his influence to an end. His life and testimony lived on 
after his death. He made a difference to his generation and for thousands of years 
since. Will your life? This legacy he passed on was no coincidence or stroke of good 
fortune. God was the centre of his thinking and life. He believed and lived in light of 
this truth.  The Apostle Paul lived the same way in his generation as he testified, “For 
to me to live is Christ, and to die is gain” (Philp. 1:21).  
Sự ra đi của Giô-sép không ngăn được tầm ảnh hưởng của ông. Cuộc đời và lời chứng 
của ông vẫn còn sống mãi. Ông đã tạo được sự khác biệt trong thế hệ của mình và cho 
cả hàng nghìn năm sau đó. Liệu cuộc đời của chúng ta có làm được như vậy không? 
Di sản ông để lại không phải là điều trùng hợp hay là do may mắn. Đức Chúa Trời 
chính là trọng tâm trong cuộc sống và suy nghĩ của Giô-sép. Ông tin vào Chúa và 
sống trong ánh sáng của lẽ thật này. Sứ đồ Phao-lô cũng đã sống như vậy trong thời 
của ông, ông nói: “Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi 
vậy.” (Phi-líp 1:1-21) 
 
The passing of Jacob or Joseph did not signal the end of God’s interest or 
involvement with His people. He is the living God who is still on the throne. We have 
a dead Joseph but a living Jesus!  
Sự ra đi của Gia-cốp và Giô-sép không có nghĩa là chấm dứt sự quan tâm và ảnh 
hưởng của Đức Chúa Trời đối với dân sự của ngài. Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống 
và vẫn còn đang ngồi trên ngôi. Chúng ta có một Giô-sép đã chết nhưng có một Chúa 
Giê-su hằng sống! 
 
John Wesley once stated that God buries his workmen but God carries on his 
work.  When Joseph passes on there will be a Moses and when he goes on there will 
be a Joshua. God sovereignly raises up new workmen to accomplish his work in every 
generation.  
John Wesley đã từng tuyên bố rằng Đức Chúa Trời có thể chôn cất thi thể những tôi 
tớ của Ngài nhưng Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục công việc và sứ mạng của họ. Khi Giô-
sép ra đi, sẽ có thêm một Môi-sê, và khi Môi-se ra đi, sẽ lại có thêm một Giô-sê. Đức 
Chúa Trời sẽ dấy lên cách quyền năng những đầy tớ Ngài để hoàn thành sứ mệnh của 
Ngài trong từng thế hệ. 
 
Men, churches, and organizations come and go, even great ones, but God’s purposes 
and plans are not derailed or contingent upon the presence of any of these. As Joseph 
testified, “I die: and God will surely visit you.” This is the same message the dying 
Jacob had given him, “Behold, I die: but God shall be with you, and bring you again 
unto the land of your fathers” (48:21). We see this truth wonderfully demonstrated by 
two verse in the first chapter of Exodus, 
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And Joseph died, and all his brethren, and all that generation. And the 
children of Israel were fruitful, and increased abundantly, and multiplied, 
and waxed exceeding mighty; and the land was filled with them. (Exodus 
1:6-7) 

Con người, các nhà thờ, các tổ chức đến rồi đi, dù có lớn đến đâu đi chăng nữa, nhưng 
mục đích và kế hoạch của Đức Chúa Trời thì không bao giờ bị lệch hướng hay bị ảnh 
hưởng bởi sự hiện diện của bất kì thứ nào kể trên. Như Giô-sép nói cùng các anh em 
mình rằng: “Em sẽ chết, nhưng Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em thật” (Sáng 
Thế Ký 50:24). Đây cũng là lời nhắn nhủ mà Gia-cốp lúc hấp hối đã nói với Giô-sép: 
“Y-sơ-ra-ên lại nói cùng Giô-sép rằng: Nầy, cha sẽ thác, nhưng Đức Chúa Trời sẽ 
phù hộ và đem các con trở về xứ tổ phụ.” (Sáng Thế Ký 48:21). Chúng ta có thể thấy 
sự thật này được chứng minh một cách tuyệt vời qua hai câu trong chương đầu của 
Xuất Ê-díp-tô Ký như sau: 

Và, Giô-sép và anh em người cùng mọi kẻ đồng đời đó đều chết hết. Con 
cháu Y-sơ-ra-ên thêm nhiều lạ lùng, nẩy nở ra, và trở nên rất cường 
thạnh; cả xứ đều đầy rẫy. (Xuất Ê-díp-tô Ký 1:6-7) 

Alongside the demise of Joseph, God is working and blessing the living. The cradles 
rock with hope adjacent to the coffin! 

We do not know the future nor can we control it. However, we can affect eternity 
with our actions in the present.  
Bên cạnh sự ra đi của Giô-sép, Đức Chúa Trời cùng lúc đó vẫn làm việc và ban phước 
lành cho những người đang sống. Những chiếc nôi chở đầy niềm hi vọng vẫn đong 
đưa bên cạnh cỗ quan tài. Ta không biết được tương lai và cũng không kiểm soát 
được nó. Tuy nhiên, ta có thể có chút ảnh hưởng đến cõi đời đời bằng những hành 
động trong hiện tại. 
 
Few modelled love, grace, and truth better than Joseph. Naturally gifted and 
attractive, he allowed the Spirit of God to make him a beautiful image of Christ 
through his sufferings. He made a difference to his generation and for thousands of 
years since. God was the centre of his thinking and life. He believed and lived in light 
of this truth. Joseph ran his race well. We need more believers like Joseph in our 
generation – be one!  
Một số ít mô phỏng tình yêu, ân điển và lẽ thật tốt hơn Giô-sép. Một cách tự nhiên và 
đầy cuốn hút, Giô-sép đã để Thần của Đức Chúa Trời làm cho ông thành một hình 
ảnh đẹp của Đấng Christ thông qua những đau khổ của mình. Ông đã tạo được sự 
khác biệt trong thế hệ của mình và cho cả hàng nghìn năm sau đó. Đức Chúa Trời 
chính là trọng tâm trong suy nghĩ và cuộc sống của ông. Ông tin và sống trong ánh 
sáng của lẽ thật này. Giô-sép đã hoàn thành cuộc đua một cách hoàn hảo. Chúng ta 
cần nhiều con chiên như Giô-sép hơn trong thế hệ này - hãy là một trong số đó! 


