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1. ==>Ở đâu viết: “Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, y như điều
đó theo Chúa đáng phải nên vậy. Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề
ở cay nghiệt với người. Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình,
vì điều đó đẹp lòng Chúa.”
______________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại, và
lợi dụng thì giờ. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối,
hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Vì tôi làm chứng cho người rằng, người làm việc rất là
khó nhọc vì anh em, lại vì người Lao-đi-xê và người Hi-ê-ra-bô-li nữa. Lu-ca
là thầy thuốc rất yêu dấu, chào anh em, Đê-ma cũng vậy.”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “vì trong ngày đó người ta sẽ làm lễ chuộc tội cho các
ngươi, để các ngươi được tinh sạch: chắc các ngươi sẽ được sạch những tội
lỗi mình trước mặt Đức Giê-hô-va vậy.”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “vì sanh mạng của mọi xác thịt, ấy là huyết nó, trong huyết
có sanh mạng. Bởi cớ ấy, ta đã phán cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Các ngươi
không nên ăn huyết của xác thịt nào; vì sanh mạng của mọi xác thịt, ấy là
huyết nó; ai ăn sẽ bị truất diệt.”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “Thế thì, các ngươi phải giữ điều ta phán dặn, để đừng làm
theo một trong các thói tục gớm ghiếc nào đã làm trước các ngươi, và các
ngươi chớ vì các thói tục đó mà gây cho mình ô uế. Ta là Giê-hô-va Đức
Chúa Trời của các ngươi.”
______________________________________________________

7. ==>Ở đâu viết: “Giê-hô-gia-đa lập giao ước tại giữa Đức Giê-hô-va, vua
và dân sự, hầu cho dân Y-sơ-ra-ên làm dân sự của Đức Giê-hô-va. Người
cũng lập một giao ước giữa vua và dân sự.”
______________________________________________________
8. ==>Ở đâu viết: “Người ta chẳng bắt những người lãnh bạc đặng phát cho
các thợ phải tính sổ, bởi vì họ làm cách thành thực. Tiền bạc về của lễ chuộc
sự mắc lỗi, và tiền bạc về của lễ chuộc tội, thì chẳng có đem vào đền thờ Đức
Giê-hô-va; bạc ấy để dành cho thầy tế lễ.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va; bắt chước
làm theo các tội lỗi của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, tức tội đã gây cho Ysơ-ra-ên phạm tội; người chẳng bỏ tội ấy.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Nhưng Đức Giê-hô-va làm ơn cho chúng, lấy lòng
thương xót và đoái xem họ vì cớ lời giao ước của Ngài đã lập với Áp-ra-ham,
Y-sác, và Gia-cốp. Ngài không muốn tận diệt chúng, không từ bỏ chúng khỏi
trước mặt Ngài cho đến ngày nay.”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Vả, Đức Giê-hô-va đã thấy Y-sơ-ra-ên bị gian nan rất
cay đắng; vì trong Y-sơ-ra-ên chẳng còn ai tự do, hoặc nô lệ nữa, cũng chẳng
có ai tiếp cứu Y-sơ-ra-ên. Đức Giê-hô-va không có phán rằng Ngài sẽ xóa
danh Y-sơ-ra-ên khỏi dưới trời, bèn cậy Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách, mà
giải cứu họ.”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Các chuyện khác của Giô-tham, và những công việc
người, đều chép trong sử ký về các vua Giu-đa. Trong lúc đó, Đức Giê-hô-va
khởi khiến Rê-xin, vua Sy-ri, và Phê-ca, con trai Rê-ma-lia, đến hãm đánh
Giu-đa. Giô-tham an giấc cùng các tổ phụ người, được chôn bên họ, tại thành
Đa-vít, tổ tiên người. A-cha, con trai người, lên làm vua thế cho người.”
______________________________________________________
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.

