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Đọc kinh thánh trong 2 năm

7. ==>Ở đâu viết: “Vì chưng hết thảy con đầu lòng trong dân Y-sơ-ra-ên đều
thuộc về ta, bất luận người hay vật; ta đã biệt chúng nó riêng ra cho ta trong
ngày ta hành hại mọi con đầu lòng tại xứ Ê-díp-tô, và ta đã chọn lấy người
Lê-vi thế cho mọi con đầu lòng của dân Y-sơ-ra-ên.”
______________________________________________________

Tên: ____________________________
Ngày 14 tháng 05 năm 2017
Tuần này I Ti-mô-thê 4-6, Dân-số Ký 5-8, I Sử-ký 10-14

1. ==> Ở đâu viết: “Vả, mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành
cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được; vì
nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh.”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Các trưởng lão khéo cai trị Hội thánh thì mình phải kính
trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ. Vì Kinh
thánh rằng: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa; và người làm công
thì đáng được tiền công mình.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh
những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn
nhục, mềm mại.”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Còn nếu người nữ không bị ô uế, vẫn thanh sạch, thì nàng
sẽ chẳng bị một điều hại nào, và sẽ sanh con. Đó là luật lệ về sự ghen tương
khi một người đàn bà, ở dưới quyền chồng mình, lỗi đạo và bị ô uế;”
______________________________________________________

8. ==>Ở đâu viết: “Sau-lơ bảo kẻ vác binh khí hầu mình rằng: Ngươi hãy
tuốt gươm của ngươi và đâm giết ta, kẻo kẻ chẳng chịu cắt bì kia đến sỉ nhục
ta. Song kẻ vác binh khí người không khứng vâng mạng, vì lấy làm sợ hãi.
Sau-lơ bèn cầm lấy gươm mình cúi thúc vào ngực.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “mà nói rằng: Cầu Chúa giữ lấy tôi, đừng để tôi làm sự
nầy; tôi hẳn không uống huyết của ba người nầy, đã liều thân mình đặng đem
nước đến. Vì cớ ấy nên người không chịu uống. Ấy là công việc của ba
người mạnh dạn đó đã làm.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Những người nầy là lính chiến có tài bày trận, đều lấy
lòng thành mà kéo đến Hếp-rôn đặng lập Đa-vít làm vua trên cả Y-sơ-ra-ên;
còn những người khác trong Y-sơ-ra-ên cũng đều một lòng một dạ muốn tôn
Đa-vít làm vua.”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “rồi chúng ta phải thỉnh hòm của Đức Chúa Trời về cùng
chúng ta; vì trong đời Sau-lơ, chúng ta không có đến trước hòm giao ước mà
cầu vấn Đức Chúa Trời. Cả hội chúng đều nói rằng nên làm như vậy; vì cả
dân sự lấy lời ấy làm tốt lành.”
______________________________________________________

5. ==>Ở đâu viết: “Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ
ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn
cho ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho
ngươi!”
______________________________________________________

12. ==>Ở đâu viết: “Đa-vít cầu vấn Đức Chúa Trời nữa; Đức Chúa Trời đáp
với người rằng: Ngươi chớ đi lên theo chúng nó; hãy đi vòng chúng nó, rồi
đến hãm đánh chúng nó tại nơi đối ngang cây dâu. Vừa khi ngươi nghe tiếng
bước đi trên ngọn cây dâu, bấy giờ ngươi sẽ kéo ra trận; vì Đức Chúa Trời ra
trước ngươi đặng hãm đánh đạo quân Phi-li-tin.”
______________________________________________________

6. ==>Ở đâu viết: “Khi Môi-se vào hội mạc đặng hầu chuyện cùng Đức Giêhô-va, thì người nghe Tiếng nói cùng mình từ trên nắp thi ân để trên hòm
bảng chứng, ở giữa hai chê-ru-bin, người hầu chuyện cùng Đức Giê-hô-va
vậy.”
______________________________________________________

Cám ơn quí vị, xin quí vị xếp lại và bỏ vào hộp. Nguyện xin lời phán của
Chúa ở cùng gia đình quí vị luôn luôn.

