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1. ==> Ở đâu viết: “Chúa ưa điều công bình, ghét điều gian ác; Cho nên, hỡi
Chúa, Đức Chúa Trời của Chúa lấy dầu vui mừng xức cho, Khiến Chúa trổi
hơn kẻ đồng loại mình.”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Nhưng Đức Chúa Jêsus nầy, mà đã ở dưới các thiên sứ
một chút, chúng ta thấy Ngài, vì sự chết Ngài đã chịu được đội mão triều
vinh hiển tôn trọng. Ấy vậy, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus
đã vì mọi người nếm sự chết.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng dữ
và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng. Nhưng hằng ngày
anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là "Ngày nay," hầu cho
trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng.”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc
hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư
tưởng và ý định trong lòng.”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “ấy về phần người và dòng dõi người sẽ là sự giao ước về
một chức tế lễ đời đời, bởi vì người có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời mình,
và có chuộc tội cho dân Y-sơ-ra-ên.”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy chọn lấy
Giô-suê con trai của Nun, người có Thần cảm động; phải đặt tay trên mình
người;”
______________________________________________________

7. ==>Ở đâu viết: “Ngày thứ bảy các ngươi sẽ có sự hội hiệp thánh, chớ nên
làm một công việc xác thịt nào.Trong kỳ lễ của các tuần, nhằm ngày hoa quả
đầu mùa, khi các ngươi dâng cho Đức Giê-hô-va của lễ chay mới, thì phải có
sự hội hiệp thánh; chớ nên làm một công việc xác thịt nào.”
______________________________________________________
8. ==>Ở đâu viết: “Nầy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy chỗi dậy, để
Chúa và hòm quyền năng Ngài được vào nơi an nghỉ Ngài! Lạy Giê-hô-va
Đức Chúa Trời! Nguyện những thầy tế lễ Chúa được mặc sự cứu rỗi, và các
thánh đồ Chúa được mừng rỡ trong sự nhân từ Ngài!”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Hết thảy dân Y-sơ-ra-ên đều thấy lửa và sự vinh quang
của Đức Giê-hô-va giáng xuống đền, bèn sấp mặt xuống đất trên nền lót, thờ
lạy Đức Giê-hô-va và cảm tạ Ngài, mà rằng: Chúa là nhân từ, vì sự thương
xót của Ngài còn đến đời đời!”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Hết thảy những người còn sống sót lại trong dân Hê-tít,
dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít, không thuộc về
Y-sơ-ra-ên, – tức là những con cháu chúng nó hãy còn lại trong xứ, mà dân
Y-sơ-ra-ên không diệt hết, thì trong chúng nó Sa-lô-môn bắt kẻ làm xâu cho
đến ngày nay. Nhưng về dân Y-sơ-ra-ên, Sa-lô-môn không bắt ai làm xâu
hết, vì họ làm quân lính, quan tướng, quan cai xe, và lính kỵ của người.”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Bởi vì Đức Chúa Trời của vua yêu mến Y-sơ-ra-ên,
đặng làm cho chúng vững bền đến đời đời, nên Ngài đã lập vua làm vua trên
chúng, để làm theo sự ngay thẳng và sự công bình.”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Các trưởng lão thưa lại với vua rằng: Nếu vua đãi dân sự
nầy tử tế, ăn ở vui lòng cùng chúng nó, và lấy lời hiền lành nói với chúng nó,
ắt chúng nó sẽ làm tôi tớ vua mãi mãi.”
______________________________________________________
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.

