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Tuần này II Ti-mô-thê 1-2, Dân-số Ký 9-12, I Sử-ký 15-19

1. ==> Ở đâu viết: “Hãy lấy lòng tin và yêu trong Đức Chúa Jêsus Christ mà
giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích, là sự con đã nhận lãnh nơi ta. Hãy
nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành.”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Vả, tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh; nhưng
phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà
sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn
để nhìn biết lẽ thật,”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Mỗi khi trụ mây cất lên khỏi Trại, thì dân Y-sơ-ra-ên ra
đi; trong nơi nào trụ mây dừng lại, thì dân Y-sơ-ra-ên hạ trại ở đó. Dân Y-sơra-ên ra đi theo mạng Đức Giê-hô-va, và hạ trại theo mạng Đức Giê-hô-va.
Trọn trong lúc trụ mây ngự trên đền tạm, thì dân Y-sơ-ra-ên cứ đóng trại.”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Khi hòm giao ước đi, thì Môi-se nói rằng: Hỡi Đức Giêhô-va, xin chỗi dậy, để kẻ thù nghịch Ngài bị tản lạc, và kẻ nào ghét Ngài
chạy trốn trước mặt Ngài!”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Tay của Đức Giêhô-va đã vắn lại sao? Ngươi sẽ xem thử điều ta đã phán cùng ngươi có xảy
đến hay chăng.”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “Ngài phán cùng hai người rằng: Hãy nghe rõ lời ta. Nếu
trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng
người trong sự hiện thấy, và nói với người trong cơn chiêm bao.”
______________________________________________________

7. ==>Ở đâu viết: “Như vậy cả Y-sơ-ra-ên đều thỉnh hòm giao ước của Đức
Giê-hô-va lên, có tiếng vui mừng, tiếng còi, tiếng kèn, chập chỏa, và vang
dậy giọng đờn cầm đờn sắt.”
______________________________________________________
8. ==>Ở đâu viết: “Hãy nói: Hỡi Đức Chúa Trời, Đấng chửng cứu chúng tôi!
Xin hãy cứu rỗi chúng tôi, Hiệp chúng tôi lại, và giải thoát khỏi các nước, Để
chúng tôi cảm tạ danh thánh Chúa, Và nhờ sự ngợi khen Chúa mà lấy làm
được vinh.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Hãy đi nói cùng Đa-vít, tôi tớ ta rằng: Đức Giê-hô-va
phán như vầy: Ngươi chớ cất đền cho ta ở; vì từ khi ta dẫn Y-sơ-ra-ên lên
khỏi Ê-díp-tô cho đến ngày nay, ta không ở trong đền nào hết; nhưng ta ở từ
trại nầy đến trại kia, từ nhà tạm nầy đến nhà tạm nọ.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Nguyện điều ấy được vững chắc, và danh Chúa được tôn
vinh đời đời, để người ta nói rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đức Chúa
Trời của Y-sơ-ra-ên, tức là Đức Chúa Trời cho Y-sơ-ra-ên; còn nhà Đa-vít, là
tôi tớ Chúa, được đứng vững trước mặt Chúa!”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Các đồ ấy Đa-vít cũng biệt riêng ra thánh cho Đức Giêhô-va, luôn với bạc và vàng mà người đã đoạt lấy đem về từ các dân tộc, tức
từ Ê-đôm, Mô-áp, dân Am-môn, dân Phi-li-tin, và dân A-ma-léc.”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Khi Giô-áp thấy quân thù đã bày trận đằng trước và
đằng sau mình, bèn chọn những kẻ mạnh dạn trong đạo quân Y-sơ-ra-ên mà
dàn trận đối cùng quân Sy-ri; quân lính còn lại, người phú cho A-bi-sai, là
em mình; chúng bày trận đối với dân Am-môn. Người nói: Nếu quân Sy-ri
mạnh hơn anh, em sẽ giúp đỡ anh; còn nếu quân Am-môn mạnh hơn em, anh
sẽ giúp đỡ em. Khá vững lòng bền chí; hãy vì dân ta vì các thành của Đức
Chúa Trời ta, mà làm như cách đại trượng phu; nguyện Đức Giê-hô-va làm
theo ý Ngài lấy làm tốt.”
______________________________________________________
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.

