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Đọc kinh thánh trong 2 năm
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Tuần này Cô-lô-se 1-2, Lê-vi Ký 13-15, II Các Vua 6-10

1. ==>Ở đâu viết: “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên
trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc
quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài
mà được dựng nên cả.”
______________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển
của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thể nào, nghĩa là Đấng Christ ở
trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi,
là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lạy các thiên sứ. Họ theo những sự
mình xem thấy, và bởi tình xác thịt nổi lòng kiêu ngạo vô ích,”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Đó là luật lệ về vít ên mốc như phung trên quần áo bằng
lông chiên hay bằng vải gai, trên canh hay chỉ, hoặc trên món chi bằng da,
chiếu theo luật lệ đó mà phải định là tinh sạch hay là ô uế.”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “Nhưng sau khi nhà đã tô rồi, nếu thầy tế lễ trở lại, khám
thấy vít không ăn lan trong nhà, thì phải định nhà là tinh sạch, vì vít đó đã
lành rồi. Đặng làm lễ nên thanh sạch cho nhà, người phải lấy hai con chim,
cây hương nam, màu đỏ sặm và nhành kinh giới;”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “Thế thì, các ngươi sẽ phân cách dân Y-sơ-ra-ên ra xa sự ô
uế của họ, kẻo họ làm ô uế hội mạc ta vẫn ở giữa họ, mà phải chết trong sự ô
uế mình chăng.”
______________________________________________________

7. ==>Ở đâu viết: “Đoạn, Ê-li-sê cầu nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va ôi, xin
mở mắt kẻ tôi tớ tôi, để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì
người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở chung quanh Ê-li-sê.”
______________________________________________________
8. ==>Ở đâu viết: “Ê-li-sê đang ngồi trong nhà mình, và các trưởng lão ngồi
chung quanh người, thì vua sai một sứ giả đi trước mình đến cùng tiên tri.
Nhưng khi sứ giả chưa đến, Ê-li-sê nói với các trưởng lão rằng: Kìa, hãy
xem, con kẻ sát nhân kia sai người đến đặng cắt đầu ta. Khá coi chừng: vừa
khi sứ giả đến, hãy đóng cửa lại, dùng cửa xô đuổi nó đi. Các ngươi há chẳng
nghe tiếng bước của chủ nó sau lưng nó sao?”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Vả lại, việc xảy ra như lời người của Đức Chúa Trời đã
nói với vua rằng: Ngày mai, tại giờ này, nơi cửa thành Sa-ma-ri, hai đấu lúa
mạch sẽ bán một siếc lơ, và một đấu bột lọc cũng bán một siếc lơ;”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Người đi theo con đường của các vua Y-sơ-ra-ên, y như
nhà A-háp đã làm; vì con gái của A-háp là vợ người. Vậy, người làm điều ác
trước mặt Đức Giê-hô-va. Song Đức Giê-hô-va nhân vì Đa-vít, tôi tớ của
Ngài, không muốn tuyệt diệt Giu-đa, bởi Ngài đã hứa để dành một ngọn đèn
cho Đa-vít và cho dòng dõi người mãi mãi.”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Quả thật, hôm qua ta đã thấy huyết của Na-bốt và của
các con trai người; ta cũng sẽ báo ngươi lại tại chính nơi đồng ruộng này. Bởi
có đó, hãy đem liệng hắn trong đồng ruộng này, y như lời của Đức Giê-hô-va
đã phán.”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va phán với Giê-hu rằng: Bởi vì ngươi đã
làm rất phải, xử công bình trước mặt ta, và đãi nhà A-háp thuận ý ta, nên con
trai ngươi sẽ ngồi trên ngôi Y-sơ-ra-ên cho đến đời thứ tư. Nhưng Giê-hu
không hết lòng cẩn thận theo luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ysơ-ra-ên; người chẳng từ bỏ tội của Giê-rô-bô-am, tức tội đã gây cho Y-sơra-ên 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.

