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Đọc kinh thánh trong 2 năm

7. ==>Ở đâu viết: “Kìa, lửa đã giáng từ trời, thiêu nuốt hai quan cai năm
mươi lính trước, và năm mươi lính của họ; nhưng bây giờ, xin xem mạng
sống tôi là quí trọng trước mặt ông. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói cùng Êli rằng: Hãy đi xuống với người, chớ sợ chi. Vậy, Ê-li chổi dậy đi xuống với
quan cai đến cùng vua.”
______________________________________________________

Tên: ____________________________
Ngày 05 tháng 02 năm 2017
Tuần này Phi-líp 3-4, Lê-vi Ký 10-12, II Các Vua 1-5

1. ==>Ở đâu viết: “nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà
bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự
kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.”
______________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa:
hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa
đã gần rồi.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng
của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus
Christ. Nguyền xin sự vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta, đời
đời vô cùng! A-men.”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Sao các ngươi không ăn thịt con sinh tế chuộc tội trong
nơi thánh? Vì là một vật chí thánh mà Đức Giê-hô-va đã ban cho các ngươi,
hầu gánh lấy tội của hội chúng, và làm lễ chuộc tội cho họ trước mặt Đức
Giê-hô-va.”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi; ta là
thánh, nên các ngươi phải nên thánh, thì sẽ được thánh. Các ngươi chớ vì một
con nào của loài côn trùng trên mặt đất mà làm lây ô uế cho thân mình.”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “Thầy tế lễ sẽ dâng con sinh đó trước mặt Đức Giê-hô-va,
làm lễ chuộc tội cho người; sự lưu huyết người sẽ được sạch. Đó là luật lệ về
người đàn bà sanh con trai hay là con gái.”
______________________________________________________

8. ==>Ở đâu viết: “và nói với người rằng: Tại đây, giữa các tôi tớ thầy, có
năm mươi người mạnh dạn; hãy cho phép họ đi tìm chủ thầy; có lẽ Thần của
Đức Giê-hô-va đem người đi, ném trên núi nào hay là trong trũng nào chăng?
Ê-li-sê đáp: Chớ sai họ đi.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Ê-li-sê bèn nói: Đức Giê-hô-va vạn quân hằng sống, tôi
đứng trước mặt Ngài, mà thề rằng, nếu tôi không kính nể Giô-sa-phát, vua
Giu-đa, thì tôi chẳng xem vua ra sao, và cũng không thấy đến nữa.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Vậy, chúng đi đến trại quân Y-sơ-ra-ên; nhưng dân Ysơ-ra-ên chổi dậy, hãm đánh dân Mô-áp, chúng nó chạy trốn khỏi trước mặt
dân Y-sơ-ra-ên. Đoạn, dân Y-sơ-ra-ên loán vào xứ, hãm đánh Mô-áp.”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Kẻ tôi tớ người thưa rằng: Chi! Tôi phải phát đồ này cho
một trăm người sao? Nhưng Ê-li-sê đáp: Hãy phát cho họ các bánh đó, hầu
cho họ ăn đi; vì Đức Giê-hô-va có phán như vầy: Người ta sẽ ăn và còn dư
lại. Ấy vậy, người đặt các bánh đó trước mặt họ; họ ăn, và còn thừa lại, y như
lời của Đức Giê-hô-va đã phán.”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Song, nguyện Đức Giê-hô-va tha thứ cho kẻ tôi tớ ông
điều này: Mỗi khi chủ tôi vào trong đền thờ Rim-môn đặng thờ lạy, thì chống
trên cánh tay tôi, nên tôi cũng phải quì lạy trong đền thờ Rim-môn. Vậy, khi
tôi quì lạy trong đền thờ Rim-môn, nguyện Đức Giê-hô-va tha thứ điều đó
cho kẻ tôi tớ ông. Ê-li-sê đáp với người rằng: Hãy đi bình yên. Khi Na-a-man
đã lìa khỏi Ê-li-sê, đi cách xa xa,”
______________________________________________________
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.

