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1. ==> Ở đâu viết: “Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là
chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu
chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng
ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa;
nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.
Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và
sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời,
và Đức Chúa Trời ở trong người ấy; chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng
ta, là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta.”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “để chúng nó không dạy các ngươi bắt chước làm theo
những sự gớm ghiếc chúng nó đã làm, đặng cúng thờ các thần chúng nó, e
các ngươi phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi chăng.”
______________________________________________________

7. ==>Ở đâu viết: “Tôi xin mắt Chúa hãy đoái đến và lỗ tai Chúa lắng nghe
lời cầu nguyện của kẻ đầy tớ Chúa, mà tôi hiện lúc nầy hằng ngày và đêm
cầu nguyện vì dân Y-sơ-ra-ên, là các tôi tớ Chúa, ở tại trước mặt Chúa và
xưng những tội của dân Y-sơ-ra-ên mà chúng tôi đã phạm với Ngài. Và lại
tôi và nhà của tổ phụ tôi cũng có phạm tội.”
______________________________________________________
8. ==>Ở đâu viết: “rồi tâu với vua rằng: Nếu vua thấy điều đó là tốt lành, nếu
kẻ tôi tớ vua được ơn trước mặt vua, xin vua hãy sai tôi về Giu-đa, đến thành
có mồ mả của tổ phụ tôi, để tôi xây cất thành ấy lại.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Tôi bèn đáp với chúng nó rằng: Đức Chúa của các từng
trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông; vì vậy, chúng ta, là tôi tớ Ngài, sẽ
chỗi dậy và xây sửa lại; nhưng các ngươi không có phần, hoặc phép, hoặc kỷ
niệm trong Giê-ru-sa-lem.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Vả, người Nê-thi-nim ở tại Ô-phên cho đến nơi đối
ngang cửa Nước về phía đông, và tháp ló ra. Kế người ấy có người Thê-cô-a
sửa một phần khác đối ngang tháp lớn ló ra, và cho đến vách Ô-phên.”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Người nói trước mặt anh em người và đạo quân Sa-mari rằng: Những người Giu-đa yếu nhược ấy làm gì? Chớ thì người ta sẽ để
cho chúng nó làm lụng sao? Chúng nó há sẽ dâng những của lễ ư? Trong một
ngày chúng nó há sẽ làm xong sao? Đá mà đã cháy thiêu rồi, chúng nó há có
thể do đống bụi đất mà lấy nó làm thành đá lại được sao?”
______________________________________________________

5. ==>Ở đâu viết: “Nhưng ngươi phải nhận con trai của vợ bị ghét làm con
đầu lòng, chia một phần bằng hai về mọi vật thuộc về mình; vì nó vốn là sự
đầu tiên của sức mạnh ngươi; quyền trưởng nam thuộc về nó vậy.”
______________________________________________________

12. ==>Ở đâu viết: “Tôi nói với các người tước vị, các quan trưởng, và dân
sự còn sót lại, mà rằng: Công việc thì lớn và dài, còn chúng ta làm rải rác ở
trên vách, người nầy cách xa người kia. Tại nơi nào các ngươi nghe tiếng
kèn, thì hãy nhóm lại cùng chúng ta ở đó; Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ
chiến đấu cho chúng ta”
______________________________________________________

6. ==>Ở đâu viết: “thì các ngươi phải dẫn cả hai người ra cửa thành đó, lấy
đá ném cho cả hai đều chết: con gái trẻ, bởi vì không có la lên trong thành,
người con trai, bởi vì làm mất danh giá cho vợ người lân cận mình. Ấy,
ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình là như vậy.?”
______________________________________________________

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.

