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Đọc kinh thánh trong 2 năm

7. ==>Ở đâu viết: “Đa-vít lấy mão triều thiên của vua dân Am-môn khỏi đầu
người, cân được một ta lâng vàng, và ở trên có những ngọc báu; bèn lấy mão
triều thiên ấy đội trên đầu Đa-vít; lại từ trong thành người lấy ra rất nhiều của
cướp.”
______________________________________________________

Tên: ____________________________
Ngày 11 tháng 06 năm 2017
Tuần này II Ti-mô-thê 3-4, Dân-số Ký 13-16, I Sử-ký 20-24

1. ==> Ở đâu viết: “Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích
cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người
thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Khi ta binh vực mình lần thứ nhất, chẳng có ai giúp đỡ;
hết thảy đều lìa bỏ ta. Nguyền xin điều đó đừng đổ tội về họ! Nhưng Chúa đã
giúp đỡ ta và thêm sức cho ta, hầu cho Tin lành bởi ta được rao truyền đầy
dẫy, để hết thảy dân ngoại đều nghe; ta lại đã được cứu khỏi hàm sư tử.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, các người đó phao phản xứ
mình đã do thám mà rằng: Xứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám, là một
xứ nuốt dân sự mình; hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó, đều là
kẻ hình vóc cao lớn.”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Song Môi-se nói rằng: Sao các ngươi trái mạng Đức Giêhô-va? Sự đó sẽ chẳng may mắn đâu. Chớ đi lên đó, e các ngươi bị quân
nghịch đánh bại chăng; vì Đức Giê-hô-va không còn ở giữa các ngươi nữa.”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “Các ngươi phải mang cái tua nầy; khi thấy nó các ngươi
sẽ nhớ lại hết thảy điều răn của Đức Giê-hô-va mà làm theo, không theo tư
dục của lòng và mắt mình, là điều làm cho các ngươi sa vào sự thông dâm.”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “Ấy là một kỷ niệm cho dân Y-sơ-ra-ên, để người nào
ngoại dòng A-rôn chớ đến gần đặng xông hương trước mặt Đức Giê-hô-va,
kẻo e đồng số phận cùng Cô-rê và bè đảng người, theo lời Đức Giê-hô-va đã
cậy Môi-se truyền dạy.”
______________________________________________________

8. ==>Ở đâu viết: “Đa-vít thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Há chẳng phải tôi
đã truyền lấy số dân sao? Ấy là tôi đã phạm tội và làm điều ác; còn các con
chiên kia, đã làm chi? Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ôi! Xin tay Chúa hãy
đánh hại tôi và nhà cha tôi; nhưng chớ giáng ôn dịch trên dân sự của Chúa
mà hành hại nó.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Trong lúc đó, Đa-vít thấy Đức Giê-hô-va đã nhậm lời
mình tại trong sân đạp lúa của Ọt-nan, người Giê-bu-sít, thì người bèn dâng
của lễ tại đó. Vì cái đền tạm của Đức Giê-hô-va mà Môi-se đã làm trong
đồng vắng, và cái bàn thờ về của lễ thiêu, trong lúc đó đều ở nơi cao tại Gaba-ôn;”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Vậy bây giờ, hãy hết lòng hết ý tìm cầu Giê-hô-va Đức
Chúa Trời của các ngươi; hãy chỗi dậy, xây cất đền thánh cho Giê-hô-va Đức
Chúa Trời, để rước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va và các khí dụng của
đền thánh Đức Chúa Trời vào trong nhà toan cất cho danh của Đức Giê-hôva.”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Vì Đa-vít nói rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơra-ên có ban sự bình an cho dân sự Ngài, và Ngài ngự tại Giê-ru-sa-lem đời
đời; người Lê-vi cũng sẽ chẳng còn cần khiêng vác đền tạm hay là các khí
dụng về công việc đền tạm nữa.”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Nầy là con cháu của Lê-vi còn lại: về con cháu Am-ram
có Su-ba-ên; về con cháu Su-ba-ên có Giê-đia. về con cháu Rê-ha-bia có Disi-gia làm trưởng..”
______________________________________________________
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.

