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Đọc kinh thánh trong 2 năm
Tên: ____________________________
Ngày 1 tháng 11 năm 2020
Tuần này II Phi-e-rơ 1-3, Phục-truyền Luật-lệ Ký 16-19, Ê-xơ-ra 6-10

1. ==> Ở đâu viết: “Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào
trong Kinh thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào
là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà
người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Chúng nó dùng những lời văn hoa hư đản, đem những
điều ham muốn của xác thịt và điều gian dâm mà dỗ dành những kẻ mới vừa
tránh khỏi các người theo đường lầm lạc;”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thơ, nói về những
sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt nát và tin không quyết
đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần Kinh thánh khác,
chuốc lấy sự hư mất riêng về mình.”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Ngươi chớ làm dịch sự chánh trực, chớ thiên vị ai, cũng
chẳng nên nhận của hối lộ; vì của hối lộ làm cho mù mắt kẻ khôn ngoan, và
làm rối lời của người công bình.”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “Phải làm theo luật pháp họ dạy cho, và sự phán xét họ
giảng ra, chớ xây về bên hữu hay bên tả mà bỏ các điều giảng của họ.”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “ta sẽ lập lên cho chúng một đấng tiên tri như ngươi, thuộc
trong anh em chúng, ta sẽ lấy các lời ta để trong miệng người, thì người sẽ
nói cho chúng mọi điều ta phán dặn ngươi. Bằng có ai không nghe theo lời ta
mà đấng tiên tri nhân danh ta nói, thì ta sẽ hạch ai đó.”
______________________________________________________

7. ==>Ở đâu viết: “Nguyện Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến danh Ngài ngự
trong đền thờ ấy, hủy diệt vua nào, dân tộc nào dám giơ tay ra cải chiếu nầy
đặng phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem. Ta là Đa-ri-út
ban chiếu chỉ nầy; khá làm theo nó cách cần mẫn!”
______________________________________________________
8. ==>Ở đâu viết: “Nếu có ai không tuân luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi
và luật lệ của vua, thì các ngươi hãy đoán phạt họ liền, hoặc xử tử, hoặc lưu
đày, hoặc tịch biên gia tài, hay là cầm tù.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Vả lại, ta lấy làm thẹn, chẳng dám xin vua một đạo quân
và lính kỵ binh vực chúng ta khỏi kẻ thù nghịch trong lúc đi đường; vì chúng
ta có nói với vua rằng: Tay của Đức Chúa Trời chúng tôi phù trợ mọi kẻ nào
tìm kiếm Ngài; nhưng quyền năng và thạnh nộ Ngài kháng cự nhũng kẻ nào
lìa bỏ Ngài.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Những người đã bị bắt làm phu tù được trở về, dâng của
lễ thiêu cho Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên bằng mười hai con bò đực vì cả
Y-sơ-ra-ên, chín mươi sáu con chiên đực, bảy mươi bảy con chiên con, và
mười hai con dê đực để làm của lễ chuộc tội: cả thảy đều dâng lên làm của lễ
thiêu cho Đức Giê-hô-va.”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “vậy có lẽ nào chúng tôi lại phạm các điều răn của Chúa
nữa, kết bạn với các dân tộc vẫn làm những sự gớm ghiếc nầy sao? Vậy thì
cơn thạnh nộ Chúa há sẽ chẳng nổi lên cùng chúng tôi, tiêu diệt chúng tôi,
đến đỗi chẳng còn phần sót lại, cũng không ai thoát khỏi hay sao?”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Đoạn, E-xơ-ra, thầy tế lễ, đứng dậy, và nói rằng: Các
ngươi đã phạm tội, cưới vợ ngoại bang, và thêm nhiều lên tội lỗi của Y-sơra-ên. Nhưng bây giờ, khá xưng tội lỗi mình cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời
của tổ phụ các ngươi, và làm điều đẹp ý Ngài: hãy phân cách khỏi các dân
tộc của xứ và khỏi những người vợ ngoại bang.”
______________________________________________________
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.

