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1. ==> Ở đâu viết: “Hỡi anh em, chớ nói hành nhau. Ai nói hành anh em
mình hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp, và xét đoán luật
pháp. Vả, nếu ngươi xét đoán luật pháp, thì ngươi chẳng phải là kẻ vâng giữ
luật pháp, bèn là người xét đoán luật pháp vậy.”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng; vì kỳ Chúa
đến gần rồi. Hỡi anh em, chớ oán trách nhau, hầu cho khỏi bị xét đoán; kìa,
Đấng xét đoán đứng trước cửa.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Hỡi anh em, trong vòng anh em nếu có ai lầm lạc cách xa
lẽ thật, mà có người khác làm cho nó trở lại, thì phải biết rằng kẻ làm cho
người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết
và che đậy vô số tội lỗi.”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Nếu ngươi nghe các luật lệ nầy, và gìn giữ làm theo, thì
đối cùng ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ giữ lời giao ước và sự
thương xót mà Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi.”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “Nếu ngươi quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà theo
các thần khác, hầu việc và quì lạy trước các thần ấy, thì ngày nay ta cáo
quyết rằng: Các ngươi hẳn sẽ bị diệt mất!”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “cầu khẩn Ngài mà rằng: Chúa Giê-hô-va ôi! Xin chớ diệt
dân sự của Chúa, là cơ nghiệp của Chúa, mà Chúa đã lấy sự oai nghiêm Ngài
chuộc lại, và nhờ tay quyền năng rút ra khỏi xứ Ê-díp-tô.”
______________________________________________________

7. ==>Ở đâu viết: “Vì các tổ phụ chúng ta đã phạm tội, làm điều ác trước mặt
Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, lìa bỏ Ngài, ngảnh mặt khỏi nơi ngự của
Đức Giê-hô-va, và xây lưng lại Ngài.”
______________________________________________________
8. ==>Ở đâu viết: “Nguyện Đức Giê-hô-va là Đấng nhân từ, tha tội cho
những người đã hết lòng tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ,
mặc dầu không theo lệ tẩy uế của đền thánh mà dọn mình cho thanh sạch.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Vì nếu các ngươi trở lại cùng Đức Giê-hô-va, thì anh em
và con cái của các ngươi sẽ được ơn trước mặt những kẻ bắt họ làm phu tù,
và họ sẽ được trở về trong xứ nầy; bởi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các
ngươi có lòng nhân từ và hay thương xót, sẽ không xây mặt khỏi các ngươi,
nếu các ngươi trở lại cùng Ngài.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Trong các việc người làm, hoặc quản lý sự phục dịch
nơi đền của Đức Chúa Trời, hoặc theo luật pháp hay là điều răn đặng tìm
kiếm Đức Chúa Trời của người, thì người hết lòng mà làm, và được hanh
thông.”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Ê-xê-chia nói rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta
sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay vua A-si-ri, ấy há chẳng phải người dỗ dành các
ngươi đặng phó các ngươi đói khát cho chết hay sao? Chớ thì chẳng phải
chính Ê-xê-chia nầy đã cất những nơi cao và bàn thờ của Ngài, rồi biểu dân
Giu-đa và Giê-ru-sa-lem rằng: Các ngươi khá thờ lạy trước một bàn thờ, và
chỉ xông hương tại trên đó mà thôi?”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Khá vững lòng bền chí, chớ sợ, chớ kinh hãi trước mặt
vua A-si-ri và đám quân đông đảo theo người; vì có một Đấng ở cùng chúng
ta thắng hơn kẻ ở với họ: với người chỉ một cánh tay xác thịt; còn với chúng
ta có Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta, đặng giúp đỡ và chiến tranh thế
cho chúng ta.”
______________________________________________________
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.

