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1. ==> Ở đâu viết: “Phải, hỡi anh, ước chi tôi được nhận sự vui vẻ nầy bởi
anh trong Chúa; anh hãy làm cho tôi được thỏa lòng trong Đấng Christ. Tôi
viết cho anh, đã tin chắc anh hay vâng lời, biết anh sẽ làm quá sự tôi nói
đây.”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Môi-se cầu khẩn cho dân sự. Đức Giê-hô-va phán cùng
Môi-se rằng: Hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó trên một cây sào. Nếu
ai bị cắn và nhìn nó, thì sẽ được sống.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Đừng sợ
người, vì ta đã phó người, luôn dân sự và xứ người vào tay ngươi; ngươi khá
làm cho người như đã làm cho Si-hôn, vua dân A-mô-rít ở tại Hết-bôn.”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va bèn mở mắt Ba-la-am ra, thấy thiên sứ
của Đức Giê-hô-va đứng trong đường, tay cầm một cây gươm. Người cúi đầu
và sấp mặt xuống đất. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói: Sao ngươi đã đánh
lừa cái ngươi ba lần? Nầy, ta đi ra đặng cản ngươi, vì ta thấy ngươi đi theo
một con đường dẫn mình đến nơi hư nát.”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “Ngài chẳng xem tội ác nơi Gia-cốp, Và không thấy tà vạy
trong Y-sơ-ra-ên; Giê-hô-va, Đức Chúa Trời người, ở cùng người, Trong Ysơ-ra-ên có tiếng reo mừng của vua.”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “Lời ca của người nghe lời Đức Chúa Trời, Biết sự tri thức
của Đấng Chí cao, Xem sự hiện thấy của Đấng Toàn năng, Sấp mình xuống
mà mắt tự mở ra:”
______________________________________________________

7. ==>Ở đâu viết: “Sa-lô-môn thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Chúa đã ban
ơn rộng cho Đa-vít, cha tôi, và đã đặt tôi làm vua thế cho người. Lạy Giê-hôva Đức Chúa Trời, bây giờ nguyện cho lời Chúa hứa cùng Đa-vít, cha tôi,
được ứng nghiệm; vì Chúa đã lập tôi lên làm vua dân sự nầy đông như bụi
đất.”
______________________________________________________
8. ==>Ở đâu viết: “Hi-ram lại nói: Ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của
Y-sơ-ra-ên, là Đấng dựng nên trời đất, vì Ngài đã ban cho vua Đa-vít một
con trai khôn ngoan, dẽ dặt, thông minh, để cất một cái đền cho Ngài và một
cái cung cho nước người.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Người lại chế bức màn bằng chỉ màu xanh, màu tím, màu
đỏ sặm, cùng chỉ gai xe mịn, rồi ở trên thêu hình chê-ru-bin.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Người làm một cái biển đúc, từ mép nầy qua mép kia
được mười thước, tròn tứ vi, và cao năm thước; một sợi dây dài ba mươi
thước vấn chung quanh nó. chân đèn, và cái thếp nó bằng vàng ròng đặng
thắp trước nơi chí thánh, theo lệ đã định;”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Chẳng có gì trong hòm, trừ ra hai bảng luật pháp mà
Môi-se đã để vào tại Hô-rếp, khi Đức Giê-hô-va lập giao ước với dân Y-sơra-ên, lúc chúng ra khỏi Ê-díp-tô.”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Những thầy tế lễ đem hòm giao ước của Đức Giê-hô-va
vào nơi dọn cho hòm, tức trong nơi chí thánh của đền, dưới cánh chê-ru-bin.
Hai chê-ru-bin sè cánh ra trên chỗ hòm, che hòm và đòn khiêng. Đòn khiêng
thì dài, nên đầu đòn thấy ló ra ngoài hòm, trước nơi chí thánh; nhưng ở ngoài
đền thì chẳng thấy; hòm vẫn ở đó cho đến ngày nay.”
______________________________________________________
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.

