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Đọc kinh thánh trong 2 năm

7. ==>Ở đâu viết: “Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng:
Bởi vì hai ngươi không có tin đến ta, đặng tôn ta nên thánh trước mặt dân Ysơ-ra-ên, vì cớ đó, hai ngươi sẽ không đem hội chúng nầy vào xứ mà ta đã
cho nó đâu.”
______________________________________________________

Tên: ____________________________
Ngày 14 tháng 6 năm 2020
Tuần này Tít 1-3, Dân-số Ký 17-20, I Sử-ký 25-29

1. ==> Ở đâu viết: “nhưng phải hay tiếp đãi khách, bạn với người hiền, khôn
ngoan, công bình, thánh sạch, tiết độ, hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy,
hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả.”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “là Đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi
mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài,
là dân có lòng sốt sắng về các việc lành.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo một hai lần
rồi, thì hãy lánh họ, vì biết rằng người như thế đã bội nghịch mà cứ phạm tội,
thì tự đoán phạt lấy mình.”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy đem cây gậy
của A-rôn để lại trước hòm bảng chứng, đặng giữ làm một dấu cho con cái
phản nghịch; ngươi phải làm cho nín đi những lời lằm bằm đối nghịch cùng
ta, hầu cho dân chúng chẳng chết.”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “Thế thì, trong những thuế một phần mười mà các ngươi
lãnh nơi dân Y-sơ-ra-ên, thì cũng phải lấy ra một phần mười làm lễ vật dâng
giơ lên cho Đức Giê-hô-va, và giao lễ vật của Đức Giê-hô-va đó cho A-rôn,
thầy tế lễ.”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “Còn người nào sẽ bị ô uế mà không làm cho mình được
sạch, một người như vậy sẽ bị truất khỏi hội chúng; vì người đã làm cho nơi
thánh của Đức Giê-hô-va bị ô uế. Nước tẩy uế không có rưới trên mình
người: người vẫn ô uế.”
______________________________________________________

8. ==>Ở đâu viết: “Chúng luôn với anh em mình có học tập trong nghề ca hát
cho Đức Giê-hô-va, tức là những người thông thạo, số được hai trăm tám
mươi tám người. Chúng đều bắt thăm về ban thứ mình, người lớn như kẻ
nhỏ, người thông thạo như kẻ học tập.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Trong dòng Hếp-rôn có Ha-sa-bia và anh em người, đều
là người mạnh dạn, số được một ngàn bảy trăm tên; họ quản lý dân Y-sơ-raên bên kia sông Giô-đanh về phía tây, coi sóc công việc của Đức Giê-hô-va
và hầu hạ vua.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Đa-vít không lấy số dân Y-sơ-ra-ên từ hai mươi tuổi sấp
xuống, bởi vì Đức Giê-hô-va có hứa rằng sẽ làm tăng lên Y-sơ-ra-ên đông
như sao trên trời. Giô-áp, con trai của Xê-ru-gia, khởi lấy số, nhưng không
xong được; vì cớ việc đó nên có cơn thịnh nộ giáng họa trên Y-sơ-ra-ên; và
số tu bộ ấy không nhập vào số của sử ký vua Đa-vít.”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Đa-vít lại nói với Sa-lô-môn, con trai mình rằng: Hãy
vững lòng bền chí mà làm; chớ sợ sệt, chớ kinh hãi chi, vì Giê-hô-va Đức
Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của cha, vẫn ở cùng con; Ngài chẳng hề từ
bỏ con, cũng chẳng hề lìa khỏi con cho đến chừng các công việc cất đền của
Đức Giê-hô-va được xong.”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va khiến cho Sa-lô-môn được rất cao trọng
tại trước mặt cả Y-sơ-ra-ên, và ban cho người được oai nghiêm, đến đỗi
trong Y-sơ-ra-ên chẳng có một vua nào trước người được như vậy.”
______________________________________________________
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.

