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Tuần này I Phi-e-rơ 1-3, Phục-truyền Luật-lệ Ký 10-12, II Sử-ký 33-36

1. ==> Ở đâu viết: “Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có
lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng;
anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống
chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm
dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình; Ngài gánh tội lỗi
chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về
tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh
em đã được lành bịnh.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có
người chồng nào không vâng theo Đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ
bởi cách ăn ở của vợ, cũng đủ hóa theo,”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “bào chữa công bình cho kẻ mồ côi và người góa bụa,
thương người khách lạ, ban đồ ăn và áo xống cho người. Vậy, các ngươi phải
thương người khách lạ, vì các ngươi đã làm khách trong xứ Ê-díp-tô.”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “sự rủa sả, nếu các ngươi không nghe theo các điều răn
của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, nhưng xây bỏ đường ta chỉ cho
ngày nay, đặng đi theo các thần khác mà các ngươi không hề biết.”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã diệt khỏi trước
mặt ngươi những dân tộc mà ngươi đi đến đặng đuổi đi đó, khi ngươi đã đuổi
chúng nó rồi, và được ở trong xứ chúng nó,”
______________________________________________________

7. ==>Ở đâu viết: “nếu Y-sơ-ra-ên gìn giữ làm theo các luật pháp, điều răn,
và mạng lịnh, mà ta đã cậy Môi-se phán dạy chúng nó, thì ta sẽ chẳng cất
chân của chúng nó khỏi đất ta đã ban cho tổ phụ chúng nó.”
______________________________________________________
8. ==>Ở đâu viết: “Khi người ta đem bạc đã đem vào đền Đức Giê-hô-va ra,
thì Hinh-kia, thầy tế lễ, tìm được cuốn sách luật pháp của Đức Giê-hô-va
truyền lại bởi Môi-se.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Giô-si-a cất hết thảy sự gớm ghiếc khỏi các xứ thuộc về
dân Y-sơ-ra-ên, và buộc hết thảy những người ở xứ Y-sơ-ra-ên phải phục sự
Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Trọn đời Giô-si-a, chúng hằng theo Giêhô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, chẳng lìa bỏ Ngài.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Kế sau, chúng lo sắm sửa vật dùng cho mình và cho
những thầy tế lễ; vì những thầy tế lễ, là con cháu A-rôn, đều mắc việc dâng
của lễ thiêu và mỡ cho đến chiều tối; vì vậy, người Lê-vi sắm sửa vật dùng
cho mình và cho những thầy tế lễ, là con cháu của A-rôn.”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Đoạn hãy đứng trong nơi thánh, theo thứ tự tông tộc của
anh em các ngươi, là dân Y-sơ-ra-ên, và theo thứ tự tông tộc của người Lê-vi.
Các ngươi hãy giết con sinh về lễ Vượt qua, biệt mình riêng ra thánh, và sắm
sửa lễ Vượt qua thế cho anh em các ngươi, để làm y như lời của Đức Giê-hôva cậy Môi-se phán.”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Si-ru, vua Phe-rơ-sơ, nói như vầy: Giê-hô-va Đức Chúa
Trời đã ban cho ta các nước thế gian, và biểu ta xây cất cho Ngài một cái đền
ở tại Giê-ru-sa-lem trong xứ Giu-đa. Trong các ngươi, phàm ai thuộc về dân
sự Ngài, hãy trở lên Giê-ru-sa-lem; nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của
người ấy ở cùng người!”
______________________________________________________
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.

