HỘI-THÁNH TIN-LÀNH VIỆT-NAM HOUSTON
12343 Old Walters Rd. Houston, TX 77014
Điện Thoại: 281-583-8821 – Website: www.tinlanhhouston.org

Đọc kinh thánh trong 2 năm
Tên: ____________________________
Ngày 19 tháng 4 năm 2020
Tuần này I Ti-mô-thê 1-3, Dân-số Ký 1-4, I Sử-ký 5-9

1. ==> Ở đâu viết: “Hỡi Ti-mô-thê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con,
theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là, phải nhờ những lời đó mà đánh trận
tốt lành, 19cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm
đó, thì đức tin họ bị chìm đắm:”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc một cách
gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh giồi mình, không dùng những tóc gióc, vàng,
châu ngọc và áo quần quí giá, nhưng dùng việc lành, theo lẽ đang nhiên của
người đàn bà tin kính Chúa.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Các chấp sự chỉ nên làm chồng của một vợ mà thôi, phải
khéo cai trị con cái và nhà riêng mình.”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Vì Đức Giê-hô-va có phán cùng Môi-se rằng: Ngươi chớ
kê sổ chi phái Lê-vi, và cũng đừng dựng bộ họ chung với dân Y-sơ-ra-ên;”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “Nhưng người Lê-vi không nhập sổ chung với dân Y-sơra-ên, tùy theo mạng của Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Dân Y-sơ-raên y theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se, bèn đóng trại tùy
theo ngọn cờ mình, và mỗi người ra đi tùy theo họ hàng và tông tộc mình.”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “Ta là Đức Giê-hô-va. Ngươi phải chọn lấy cho ta người
Lê-vi thế cho các con trưởng nam trong dân Y-sơ-ra-ên; cũng phải bắt súc
vật của người Lê-vi thế cho mọi con súc vật đầu lòng của dân Y-sơ-ra-ên.”
______________________________________________________

7. ==>Ở đâu viết: “Người ta tu bộ người Lê-vi tùy theo mạng của Đức Giêhô-va đã cậy Môi-se truyền dạy, cắt phần cho mỗi người việc mình phải làm,
và vật chi mình phải khiêng đi; người ta tu bộ dân tùy theo lời Đức Giê-hô-va
đã phán dặn Môi-se vậy.”
______________________________________________________
8. ==>Ở đâu viết: “Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên xui giục lòng Phun, vua
nước A-si-ri, và Tiếc-lát-Phin-nê-se, cũng vua nước A-si-ri, đến bắt người
Ru-bên, người Gát, và nửa chi phái Ma-na-se, đem chúng về ở Ha-la, Chabo, Ha-ra, và miền gần sông Gô-xan, là nơi chúng còn ở cho đến ngày nay.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “A-rôn và các con trai người đều dâng của lễ hoặc trên bàn
thờ về của lễ thiêu hay trên bàn thờ xông hương, làm mọi việc ở nơi chí
thánh, và làm lễ chuộc tội cho Y-sơ-ra-ên, theo như mọi sự Môi-se, đầy tớ
Đức Chúa Trời, đã truyền dạy.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Những kẻ ấy đều là con cháu của A-se, làm trưởng tộc,
vốn là tinh binh và mạnh dạn, đứng đầu các quan tướng. Các người trong
chúng hay chinh chiến, theo gia phổ, số được hai vạn sáu ngàn tên.”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “tổ phụ của Ba-ba-ôn ở tại Ga-ba-ôn; tên vợ người là Maa-ca. Con trưởng nam người là Áp-đôn; lại có sanh Xu-rơ, Kích, Ba-anh, Nađáp, Ghê-đô, A-hi-ô, và Xê-ke. Mích-lô sanh Si-mê-a; chúng cũng đồng ở
cùng anh em mình tại Giê-ru-sa-lem đối mặt nhau.”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Đây là những người có chức hát xướng, đều làm trưởng
tộc trong người Lê-vi, vẫn ở trong các phòng của đền, và vì phục sự ngày và
đêm, nên được miễn các công việc khác. Những người ấy đều làm trưởng tộc
của người Lê-vi, theo dòng dõi họ, và ở tại thành Giê-ru-sa-lem..”
______________________________________________________
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.

