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Đọc kinh thánh trong 2 năm
Tên: ____________________________
Ngày 9 tháng 8 năm 2020
Tuần này Hê-bơ-rơ 8-10, Dân-số Ký 33-36, II Sử-ký 16-20

1. ==> Ở đâu viết: “Chúa lại phán: Nầy là lời ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơra-ên Sau những ngày đó: Ta sẽ để luật pháp ta trong trí họ Và ghi tạc vào
lòng; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ, Họ sẽ làm dân ta.”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Vả Đấng Christ chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người
làm ra, theo kiểu mẫu nơi thánh thật, bèn là vào chính trong trời, để bây giờ
vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Còn ít lâu, thật ít lâu nữa, Thì Đấng đến sẽ đến; Ngài
không chậm trễ đâu. Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, Nhưng
nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào.”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Hãy truyền cùng dân Y-sơ-ra-ên mà rằng: Khi nào các
ngươi đã đi ngang qua sông Giô-đanh đặng vào xứ Ca-na-an rồi, thì phải
đuổi hết thảy dân của xứ khỏi trước mặt các ngươi, phá hủy hết thảy hình
tượng chạm và hình đúc, cùng đạp đổ các nơi cao của chúng nó.”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “Môi-se bèn truyền lịnh nầy cho dân Y-sơ-ra-ên mà rằng:
Ấy đó là xứ các ngươi sẽ bắt thăm chia ra mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn
cho chín chi phái và phân nửa của một chi phái.”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “Nếu ai giết một người nào, người ta sẽ cứ theo lời khai
của những người chứng mà giết kẻ sát nhân; nhưng một người chứng không
đủ cớ đặng giết ai. Các ngươi chớ lãnh tiền chuộc mạng của một người sát
nhân đã có tội và đáng chết, vì nó hẳn phải bị xử tử.”
______________________________________________________

7. ==>Ở đâu viết: “Phàm người con gái nào được một phần sản nghiệp trong
một của các chi phái Y-sơ-ra-ên, thì phải kết thân cùng một người của một
nhà nào về chi phái tổ phụ mình, hầu cho mỗi người trong dân Y-sơ-ra-ên
hưởng phần sản nghiệp của tổ phụ mình.”
______________________________________________________
8. ==>Ở đâu viết: “Dẫu vậy, bởi vua nhờ cậy Đức Giê-hô-va, nên Ngài phó
chúng nó vào tay vua. Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian,
đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Trong việc nầy
vua có cư xử cách dại dột, nên từ nầy về sau vua sẽ có giặc giã.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va ở cùng Giô-sa-phát, vì người đi theo
đường lối đầu tiên của Đa-vít, tổ phụ mình, không tìm cầu thần Ba-anh,
nhưng tìm cầu Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, giữ theo các điều răn của
Ngài, chớ chẳng làm như Y-sơ-ra-ên.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Vua Y-sơ-ra-ên đáp với Giô-sa-phát rằng: Còn có một
người tên là Mi-chê con trai của Giêm-la, nhờ người ấy ta có thể cầu vấn
Đức Giê-hô-va; nhưng tôi ghét người, vì người không hề nói tiên tri lành về
tôi, bèn là dữ luôn. Giô-sa-phát nói: Xin vua chớ nói như vậy!”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Rồi người bảo các quan xét rằng: Hãy cẩn thận việc các
người làm; vì chẳng phải vì loài người mà các ngươi xét đoán đâu, bèn là vì
Đức Giê-hô-va; Ngài sẽ ở cùng các ngươi trong việc xét đoán. Vậy bây giờ,
phải kính sợ Đức Giê-hô-va, khá cẩn thận mà làm; vì Giê-hô-va Đức Chúa
Trời của chúng ta, chẳng trái phép công bình, chẳng thiên vị người, chẳng
nhận của hối lộ.”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Giô-sa-phát đứng trong hội chúng Giu-đa và Giê-ru-salem, tại trong đền của Đức Giê-hô-va, trước hành lang mới, mà cầu nguyện
rằng: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi! Ngài há chẳng
phải là Chúa ở trên các từng trời sao? Há chẳng phải Đấng quản trị muôn dân
muôn nước sao?”
______________________________________________________
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.

