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Khi Chúa giҥi cӫu dên Y-sѪ-ra-ên
khӑi xӫ Ai-cүp, Môi-se dҭn dұt dân
Y-sѪ-ra-ên thӟ phѬӥng Chúa. Ông đã
hát bài hát ca ngӥi Chúa. “Tôi sҿ
ca ngӥi Chúa vì Ngài vô cùng cao
cҥ”. Môi-se ngӥi ca nhӱng
điӃu tuyӉt vӟi Chúa đã
làm cho dân Y-sѪ-ra-ên.

Sau ba ngày ӡ sa mңc, ngѬӟi
dân khát nѬӝc đã tìm thҧy
giӁng. NhѬng hӏ không thӅ uӓng
nѬӝc đұng. Dân chúng than phiӃn
thay vì cҩu nguyӉn. Chúa rҧt
tӓt bӧng. Ngài đã làm nѬӝc ngӏt
cho dân chúng.

Ha-lê-lu-ja!
NGͩI CA ĈͯC CHÚA TRͣI!
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Ngày hôm sau, Chúa
đem bánh Ma-na đӁn
cho dân chúng. Ĉó
là mӛt loңi bánh
có hѬѪng vӍ giӓng
nhѬ bánh xӓp mүt
ong.

than phiӃn đө thӫ.
chúng tôi có lѬѪng
đói ӡ sa mңc”. Ĉêm
cút đӁn. Dân chúng

DѬӟng nhѬ rҳng dân chúng
Hӏ khóc than: “Ӡ Ai-cүp
thӳc. NhѬng chúng tôi chӁt
hôm đó, Chúa đã đem chim
bұt chim cút rҧt dӇ.
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Vào mәi buӗi
sáng, bánh ma-na
nҳm sҷn trên
đѬӟng cho dân
chúng thu lѬӥm.
Chúa đã ban thӫc
ăn cho dân Ngài
ӡ sa mңc
nhѬ vүy.
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ChӋ cҩn lѬӥm đӯ cho nhu cҩu cөa mình, bánh
man-na cөa ngày hôm qua đҩy dòi ngoңi trӭ ngày
Sa-bát. Vào ngày thӫ bҥy đҹc biӉt đó, dân chúng
nghӋ ngѪi và ăn bánh cөa ngày hôm qua.

Dân chúng tin Chúa hѪn mәi ngày vì lѬѪng thӳc
mӝi. NhѬng mӛt sӓ ngѬӟi thu lѬӥm quá nhiӃu
bánh man-na, thүm chí Chúa phán bánh sҿ hӑng
nӁu đӅ thӭa đӁn sáng hôm sau.
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Chúa chăm
sóc dân
Y-sѪ-ra-ên
khi ӡ sa mңc.
Chúa ban cho hӏ
thӫc ăn và nѬӝc
uӓng – và bҥo vӉ
hӏ khӑi kҽ thù.

Khi ngѬӟi A-ma-léc
đӁn tҧn công, dân
Y-sa-rѪ-ên chiӁn
thұng mәi khi
Môi-se giѪ cao
cây gүy cөa Ĉӫc
Chúa Trӟi.
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Chúa phán cùng dân Y-sѪ-ra-ên, “NӁu các
con vâng theo lӉnh ta, các con sҿ là
con dân dҹc biӉt cөa Ta”. Dân chúng bҥo
Môi-se “Chúng tôi sҿ làm nhӱng gì Chúa
phán”. Hӏ đӁn chân núi Si-nai và chӟ
đӥi trong khi Môi-se đi gҹp Chúa.
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Môi-se ӡ cùng
Chúa trên ngӏn
núi trong bӓn
mѬѪi ngày.
Chúa viӁt mѬӟi
điӃu răn trên
hai miӁng đá.
Chúa bҥo
Môi-se đây
là cách
Chúa muӓn
con dân mình
sӓng
theo.

1. “Ngoài Ta
ra, các ngѬѪi
không đѬӥc thӟ
các thҩn khác.”
2.“Không đѬӥc làm
cho mình tѬӥng
theo hình dңng
cөa bҧt kǤ vүt gì
trên mҹt đҧt hay
ӡ dѬӝi nѬӝc hoҹc
không đѬӥc sҧp
mình thӟ phѬӥng
các tѬӥng ҧy.”

9. “Không đѬӥc
nói dӓi.”

7. “Không đѬӥc
tà dâm.”

10. “Không đѬӥc
tham lam.”

4. “Phҥi nhӝ
ngày Sa-bát và
giӱ làm ngày
thánh.”
5. “Phҥi hiӁu
kính cha mһ.”
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6. “Không đѬӥc
giӁt ngѬӟi.”

3. “Không đѬӥc
dùng tên Chúa
mӛt cách thiӁu
tôn kính.”

Trong lúc Môi-se
ӡ cùng Chúa trên
núi Si-nai, dân
Y-sѪ-ra-ên đã làm
mӛt điӃu tӕi tӉ.
Hӏ đã đӃ nghӍ
A-rôn làm mӛt
con bò con màu
vàng và hӏ đã
thӟ phѬӥng con
bò thay vì thӟ
phѬӥng Chúa.
Chúa giүn dӱ và
Môi-se cǊng vүy.

8. “Không đѬӥc
trӛm cұp.”
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Khi Môi-se nhìn
thҧy con bò và
nhìn thҧy mӏi
ngѬӟi đang nhҥy
múa, ông ném hai
bҥng đá xuӓng đҧt.
Môi-se phá hөy
tѬӥng bò trong
giүn giӱ. Ông ta
giӁt nhӱng kҽ đӛc
ác đã thӟ phѬӥng
con bò con.
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Chúa đã thay thӁ hai
bҥng đá khác. Chúa bҥo
Môi-se xây dӳng ĈӃn Tңm
– mӛt cái lӃu lӝn có hàng
rào xung quanh nѪi Chúa sҿ
ӡ cùng dân Ngài. Hӏ sҿ thӟ
phѬӥng Chúa ӡ đó. Trӧ mây
và trӧ lӯa là hai dҧu
hiӉu Chúa đang
ӡ cùng hӏ.
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Khi hӏ đӁn gҩn xӫ Ca-na-an, Môi-se cho mѬӟi hai
ngѬӟi đӁn do thám vùng đҧt Chúa giao Ѭӝc cho
dân Ngài. Tҧt cҥ do thám đӕng ý rҳng vùng đҧt
rҧt đһp! NhѬng chӋ có hai ngѬӟi là Giô-suê và
Ca-lép tin rҳng hӏ có thӅ chinh phӧc vùng đҧt
nhӟ sӳ giúp đӣ cөa Chúa.

MѬӟi tên do thám còn
lңi sӥ hãi ngѬӟi dân
hùng mңnh và nhӱng tên
khӗng lӕ đang ӡ đó.
Hӏ lҩm bҩm “Chúng
ta không thӅ
nào có đѬӥc
đҧt đó”.

Hӏ đã quên
mҧt điӃu lӝn
lao mà Chúa đã
làm đӅ hӏ tӳ do
khӑi xӫa Ai-cүp.
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Chúa đã bҥo toàn mңng sӓng cөa Môi-se. Chúa
phán cùng dân “Các con sҿ đi lang thang trong
sa mңc hoang dã khoҥng bӓn mѬѪi năm. ChӋ có
Ca-lép và Giô-suê và con cөa các con sҿ sӓng
và hѬӡng chө quyӃn
vùng đҧt các con
khinh miӉt”.

Dân chúng nghe theo mѬӟi ngѬӟi do thám nghi
ngӟ. Hӏ khóc lóc và chuҫn bӍ quay vӃ Ai-cүp.
Hӏ thүm chí muӓn
giӁt Môi-se!
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Bӓn mѬѪi năm
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Xuҧt Ê-díp-tô-ký chѬѪng 15
đӁn Dân-sӓ ký chѬѪng 14

“Lӟi Chúa là lӓi đi ban cho sӳ sáng.”
Thi Thiên 119:130
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Chúa biӁt rҳng chúng ta đã làm nhӱng điӃu sai trái
mà Ngài cho là tӛi lәi. Và cái giá phҥi trҥ cho
tӛi lәi ҧy là cái chӁt.
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gӯi con trai
duy nhҧt cөa mình là đӫc chúa Gie-su xuӓng trҩn
gian, chӁt trên thүp tӳ giá và cӫu vӝt tӛi lәi cөa
chúng ta. Chúa Giê-su đã sӓng lңi và đã vӃ nѬӝc
thiên đàng. Bây giӟ Chúa sҿ tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa chúng ta.
NӁu bңn muӓn rǊ bõ tӛi lәi cөa mình, bңn hãy nói
vӝi Chúa: ThѬa Chúa, Con tin rҳng Chúa
Giê-su đã chӁt vì con và bây giӟ Ngài đã sӓng lңi.
Hãy đӁn vӝi cuӛc đӟi con và tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa con, vì vүy con có thӅ có mӛt cuӛc sӓng
mӝi, và rӕi con sҿ ӡ bên Ngài mãi mãi. Hãy cho con
sӓng vì Ngài nhѬ con cái cөa Ngài. Giăng 3:16
Hãy đӏc kinh thánh và nói chuyӉn vӝi Chúa mәi ngày.

