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Tuần này I Tê-sa-lô-ni-ca 1-3, Lê-vi Ký 19-21, II Các Vua 16-20

1. ==>Ở đâu viết: “Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong
xứ Ma-xê-đoan và A-chai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức
Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến
nữa.” ______________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Hỡi anh em, anh em thật đã trở nên người bắt chước các
hội thánh của Đức Chúa Trời tại xứ Giu-đê, là các Hội thánh trong Đức Chúa
Jêsus Christ: anh em đã chịu khổ bởi người đồng xứ mình, cũng như chính
các Hội Thánh ấy chịu khổ bởi người Giu-đa,”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “hầu cho lòng anh em được vững vàng, và thánh sạch
không trách được trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta, khi Đức Chúa
Jêsus chúng ta sẽ đến với hết thảy thánh đồ Ngài!”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Trước mặt người tóc bạc, ngươi hãy đứng dậy, kính
người già cả, và kính sợ Đức Chúa Trời ngươi. Ta là Đức Giê-hô-va. Khi kẻ
khách nào kiều ngụ trong xứ các ngươi, thì chớ hà hiếp người.”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “Ta đã phán cùng các ngươi rằng: Ấy là các ngươi sẽ được
xứ của dân đó; ta cho các ngươi xứ ấy đặng làm sản nghiệp; ấy là một xứ
đượm sữa và mật: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi, đã phân rẽ
các ngươi cùng các dân.”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “Phàm con cháu thầy tế lễ A-rôn, có tật trong mình, không
được đến gần dâng của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Nếu có một
tật trong mình, không được đến gần dâng thực vật cho Đức Chúa Trời mình.”
______________________________________________________

7. ==>Ở đâu viết: “Đoạn, vua A-cha truyền lịnh cho thầy tế lễ U-ri rằng:
Người sẽ xông trên bàn thờ lớn của lễ thiêu buổi sáng và của lễ chay buổi
chiều, của lễ thiêu và của lễ chay của vua; lại xông của lễ thiêu và của lễ
chay của cả dân sự trong xứ, cũng đổ ra tại trên nó lễ quán của họ, và tưới cả
huyết con sinh dùng làm của lễ thiêu, luôn cả huyết về các con sinh khác.
Còn bàn thờ bằng đồng, ta sẽ dùng cầu vấn ý Chúa.”
______________________________________________________
8. ==>Ở đâu viết: “Vả, dân Y-sơ-ra-ên đã phạm tội cùng Giê-hô-va Đức
Chúa Trời của họ, là Đấng đã rút họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô, và khỏi tay hà hiếp
của Pha-ra-ôn, vua Ê-díp-tô; chúng đã kính thờ các thần khác.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va đã lập giao ước với chúng, truyền dạy
chúng rằng: Các ngươi chớ kính sợ các thần khác, chớ thờ lạy, hầu việc
chúng nó, và đừng tế lễ chúng nó. Nhưng các ngươi khá kính sợ Đức Giê-hôva, là Đấng dùng đại năng, và cánh tay giơ thẳng ra, đem các ngươi ra khỏi
Ê-díp-tô; Đấng đó các ngươi phải kính sợ thờ lạy, và dâng của lễ cho.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Trong những thần của muôn nước, có thần nào đã giải
cứu xứ họ khỏi tay ta chăng? Đức Giê-hô-va có thế giải cứu Giê-ru-sa-lem
sao?”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Trong đêm đó, có một thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi
đến trong dinh A-si-ri, và giết một trăm tám mươi lăm ngàn người tại đó.
Sáng ngày mai, người ta thức dậy, bèn thấy quân ấy, kìa, chỉ là thây đó thôi.”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Ê-sai bèn nói với Ê-xê-chia rằng: Hãy nghe lời của Đức
Giê-hô-va: Thì giờ sẽ đến khi mọi vật ở trong đền vua, mọi vật mà các tổ phụ
vua đã chất chứa trong kho tàng cho đến ngày nay, đều sẽ bị đem qua Ba-bylôn. Đức Giê-hô-va phán: Sẽ chẳng còn chi lại hết.”
______________________________________________________
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.

