CUỘC ĐỔI ĐỜI NGOẠN MỤC
“ SỐNG TRONG ƠN THẦN HỰU “
#6 (Sáng thế ký 41)

**********

Mộng đời mình…chẳng như mơ !
Mộng người giải đúng…bây giờ nằm đây !?
Trọn “hai năm” chốn tù đầy…
Oan khiên, uẩn khúc, thân gầy vọng trông !
“Quan Tửu Chánh ”, còn nhớ không !?
Chắc đang tận hưởng “ân hồng” vi vu !?
Ngẫm câu: “Nhất Nhật…Thiên Thu…”, (*)
Cầu xin Chúa Đấng, chỉnh chu đời mình.
Ngày lên chào đón bình minh,
Vẳng nghe Chủ-Ngục thình lình kêu tên:
Bớ Giô-sép…hãy lẹ lên…
Vua sai Tửu-Chánh Quan trên đến rồi…
Hãy tề chỉnh…chầu trước ngôi…
Pha-ra-ôn gọi, hạ hồi giải phân.
Vua phán:

“Đêm qua Trẫm Hai lần thức giấc…

Hai chiêm bao quả thật bí kỳ…
Trẫm chẳng hiểu ý nghĩa gì !
Nghe ngươi bàn mộng đúng y…giúp người ?”.
“Bẩm thưa bởi Chúa Trời soi dẫn…
Điềm Chiêm bao đón nhận là Vua…
Bảy Năm thịnh vượng, được mùa…
Gia công, tích cốc, thu mua để dành…
Bảy Năm đói đến nhanh sẵn có…
Ban cho dân, kẻ khó, người nghèo…
Người bệnh tật, già đơn neo…
Bốn lần Chúa phán, thuận theo ý Ngài”.

“Ngoạn Mục thay, Cuộc Đổi Đời ”…
“Trong Ơn Thần Hựu” Chúa Trời tỏ thôi…
Mộng Giô-Sép …được giải rồi…
“Hết cơn bĩ cực…đến hồi thới lai ”. (*)
(1) Đức Chúa Trời “TỎ BÀY ĐỊNH Ý”,
Mười Ba Năm, chuẩn bị tương lai,
Đủ thời gian, đúng ý Ngài,
“Thế Nhân Không Hiểu”, cậy tài phô trương.
Qua Kinh-Thánh tỏ tường khuyên dạy,
“Tín-Nhân Thông Hiểu”, hãy theo Lời,
Khôn ngoan theo ý Chúa Trời,
Nhận ơn chửng cứu trọn đời từ nay.
(2) Muốn “ĐỊNH MỆNH ĐỔI THAY “ phải quyết,
“Hố Thẳm” sâu ngồi riết ích chi !?
Đứng thẳng, ngước lên tức thì…
“Hoàng Cung” xán lạn, vinh quy đợi chờ.
“Hổ Nhục” lúc sa cơ thất thế,
Ráng vượt qua, chẳng kể khó nguy,
“Đời người Sinh ký, Tử quy”, (*)
“Hiển Danh” đón nhận, thuận thì yêu thương.
(3) “THIẾT LẬP ĐỊNH HƯỚNG” nương Tín lý,
“Sống Đức Tin” hiển thị ý Cha,
“Giũ bỏ” đau đớn đã qua,
Ngày nay “Tận hưởng” chan hòa phước ân.
“Sống Đáp Ứng” nhu cần nhân thế,
Đối tha nhân như thể người nhà,
HÒA LÒNG NGỢI KHÚC THIÊN CA.
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