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1. ==> Ở đâu viết: “Vả, sự yêu thương là tại làm theo các điều răn của Đức
Chúa Trời. Đó là điều răn mà các ngươi đã nghe từ lúc ban đầu, đặng làm
theo.”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Hễ ai đi dông dài, chẳng bền lòng theo đạo Đấng Christ,
thì người ấy không có Đức Chúa Trời. Còn ai bền lòng trong đạo ấy, thì
người đó có Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Vậy bây giờ, Đức Giê-hô-va ôi! Tôi đem những hoa quả
đầu mùa của đất mà Ngài đã ban cho tôi. Đoạn, ngươi sẽ để hoa quả đó trước
mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và thờ lạy trước mặt Ngài;”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “để Ngài ban cho ngươi sự khen ngợi, danh tiếng, và sự
tôn trọng trổi hơn mọi dân mà Ngài đã tạo, và ngươi trở nên một dân thánh
cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, y như Ngài đã phán vậy.”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “Môi-se và những thầy tế lễ về dòng Lê-vi nói cùng cả Ysơ-ra-ên rằng: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nín và nghe! Ngày nay, ngươi đã trở nên
dân của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; vậy, phải nghe theo tiếng phán của
Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và giữ theo những điều răn và luật lệ của
Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay.”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “và Đức Giê-hô-va sẽ tản lạc ngươi trong các dân, từ cuối
đầu nầy của đất đến cuối đầu kia; tại đó, ngươi sẽ hầu việc các thần khác
bằng cây và bằng đá mà ngươi cùng tổ phụ ngươi không hề biết.”
______________________________________________________

7. ==>Ở đâu viết: “lại chiếu theo luật pháp, đem luôn con đầu lòng trong
vòng các con trai chúng tôi, và con đầu lòng của súc vật chúng tôi, hoặc
chiên hay bò, đến đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi mà giao cho những thầy
tế lễ hầu việc trong đền của Đức Chúa Trời chúng tôi.”
______________________________________________________
8. ==>Ở đâu viết: “Những kẻ canh giữ cửa, là A-cúp, Tanh-môn, và các anh
em họ, được một trăm bảy mươi hai người. Các người Y-sơ-ra-ên khác,
những thầy tế lễ, và người Lê-vi, đều ở trong các thành của xứ Giu-đa, mỗi
người trong cơ nghiệp mình.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Những người Lê-vi là: Giê-sua, Bin-nui, Cát-mê-ên, Sêrê-bia, Giu-đa, và Mát-ta-nia, là người với anh em mình coi sóc việc hát khen
ngợi. Lại có Bác-bu-kia, U-ni, cùng các anh em mình; họ thay đổi phiên nhau
trong công việc mình.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Trong ngày đó, chúng dâng những của lễ trọng thể và
vui vẻ; vì Đức Chúa Trời đã khiến cho chúng vui mừng khấp khởi; các người
đàn bà và con trẻ cũng vui mừng nữa; sự vui mừng của thành Giê-ru-sa-lem
vang ra rất xa.”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “bởi vì chúng nó không đem bánh và nước đến đón dân
Y-sơ-ra-ên, song dùng bạc thỉnh Ba-la-am đến rủa sả dân Y-sơ-ra-ên (nhưng
Đức Chúa Trời chúng tôi đổi sự rủa sả ra sự phước hạnh).”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Sa-lô-môn, vua Y-sơ-ra-ên, há chẳng có phạm tội trong
điều đó sao? Vả, trong nhiều dân tộc không có một vua nào giống như người;
người được Đức Chúa Trời của mình thương yêu, và Đức Chúa Trời đặt
người làm vua trên cả Y-sơ-ra-ên: dẫu vậy, người cũng bị đàn bà ngoại bang
xui cho phạm tội!”
______________________________________________________
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.

