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Đọc kinh thánh trong 2 năm
Tên: ____________________________
Ngày 18 tháng 10 năm 2020
Tuần này I Phi-e-rơ 4-5, Phục-truyền Luật-lệ Ký 13-15, Ê-xơ-ra 1-5

1. ==> Ở đâu viết: “Vì ấy bởi điều đó mà Tin lành cũng đã giảng ra cho kẻ
chết, hầu cho sau khi chịu xét đoán theo loài người về phần xác, thì họ được
sống theo Đức Chúa Trời về phần hồn.”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ,
thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Vì thời
kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời; vả, nếu khởi từ
chúng ta, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo Tin lành Đức Chúa
Trời sẽ ra thế nào?”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ,
như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có
thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh
em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình.”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “thì phải tìm kiếm, hỏi thăm, và tra xét cho kỹ càng. Bằng
điều người ta nói là chân thật và quả quyết, và nếu một điều gớm ghiếc như
vậy đã phạm giữa ngươi,”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “Chớ bỏ bê người Lê-vi ở trong thành ngươi, vì người
không có phần, cũng không hưởng cơ nghiệp chi chung với ngươi.”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “Hãy nhớ rằng mình đã làm tôi mọi trong xứ Ê-díp-tô, và
Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chuộc ngươi; bởi cớ ấy, ngày nay ta
truyền cho ngươi làm các điều nầy.”
______________________________________________________

7. ==>Ở đâu viết: “Trong các ngươi, phàm ai thuộc về dân sự Ngài, khá trở
lên Giê-ru-sa-lem trong xứ Giu-đa, đặng cất lại đền thờ Giê-hô-va, là Đức
Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, vẫn ngự tại Giê-ru-sa-lem. Nguyện Đức Chúa
Trời người ấy ở cùng người!”
______________________________________________________
8. ==>Ở đâu viết: “Có nhiều trưởng tộc, khi đã đến đền thờ của Đức Giê-hôva tại Giê-ru-sa-lem, thì dâng những của lễ lạc ý cho nhà Đức Chúa Trời, để
xây cất nó lại chỗ cũ.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Chúng ca hát đối đáp mà ngợi khen cảm tạ Đức Giê-hôva rằng: Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là tốt lành, lòng thương xót
của Ngài đối với Y-sơ-ra-ên còn đến đời đời! Cả dân sự đều kêu reo tiếng
lớn, ngợi khen Đức Giê-hô-va, bởi vì người ta xây nền đền thờ của Đức Giêhô-va.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “bèn đi đến Xô-rô-ba-bên và các trưởng tộc mà nói rằng:
Chúng tôi muốn đồng xây cất với các ngươi, vì chúng tôi tìm cầu Đức Chúa
Trời của anh em, cũng như anh em, và chúng tôi đã tế lễ cho Ngài từ đời Êsa-Ha-đôn, vua A-si-ri, đem chúng tôi lên đây.”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Vừa khi đã đọc chiếu của vua Ạt-ta-xét-xe trước mặt
Rê-hum, thơ ký, Sim-sai và các đồng liêu họ, thì chúng đồng lật đật đi đến
dân Giu-đa tại Giê-ru-sa-lem, lấy năng lực và cường quyền khiến họ ngưng
công việc.”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “và nói với người rằng: Hãy lấy các khí dụng nầy, đi để
trong đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, và xây cất lại nhà của Đức Chúa Trời trên
chỗ cũ nó. Bấy giờ, Sết-ba-xa nầy đến, lập nền đền thờ của Đức Chúa Trời
tại Giê-ru-sa-lem; và từ lúc đó đến rày người ta đang xây cất nó, song chưa
hoàn thành.”
______________________________________________________
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.

