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Đọc kinh thánh trong 2 năm
Tên: ____________________________
Ngày 02 tháng 04 năm 2017
Tuần này I Tê-sa-lô-ni-ca 4-5, Lê-vi Ký 22-24, II Các Vua 21-25

1. ==>Ở đâu viết: “Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh:
tức là phải lánh sự ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và
tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục luông tuồng như người ngoại đạo, là
kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời.”
______________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau
đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà
gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn
ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn
nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác;
nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với
thiên hạ.”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Đừng làm ô danh thánh ta, thì ta sẽ được tôn thánh giữa
dân Y-sơ-ra-ên: Ta là Đức Giê-hô-va làm cho các ngươi nên thánh,”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “Đó là những lễ trọng thể của Đức Giê-hô-va, mà các
ngươi phải rao truyền là sự nhóm hiệp thánh, đặng dâng cho Đức Giê-hô-va
những của lễ dùng lửa dâng lên, của lễ thiêu, của lễ chay, của lễ thù ân, lễ
quán, vật nào đã định theo ngày nấy.”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “Ai nói phạm đến danh Đức Giê-hô-va hẳn sẽ bị xử tử; cả
hội chúng sẽ ném đá nó: mặc dầu nó là kẻ khách ngoại bang hay là sanh
trong xứ, hễ khi nào nói phạm đến danh Đức Giê-hô-va, thì sẽ bị xử tử.”
______________________________________________________

7. ==>Ở đâu viết: “Nếu Y-sơ-ra-ên lo gìn giữ mọi điều ta đã phán dạy, mọi
luật pháp mà Môi-se, tôi tớ ta, đã truyền cho chúng nó, thì ta sẽ chẳng để dân
Y-sơ-ra-ên đi xiêu lạc ngoài xứ mà ta đã ban cho tổ phụ chúng nó.”
______________________________________________________
8. ==>Ở đâu viết: “Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, y như Mana-se, cha người, đã làm. Người đi theo y một đường của cha người, hầu việc
hình tượng mà cha người đã hầu việc, và quì lạy trước mặt chúng nó. Người
lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, không đi theo con đường
của Đức Giê-hô-va.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Khi ngươi nghe lời ta phán nghịch cùng chỗ này, và
nghịch cùng dân cư nó rằng, chỗ này sẽ bị phá hoang, dân cư trở thành rủa
sả, thì ngươi có lòng mềm mại, hạ mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, xé
quần áo mình, và khóc lóc trước mặt ta; bởi vậy cho nên ta cũng có nghe
ngươi.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Vả, Đức Giê-hô-va có phán rằng: Ta sẽ cất Giu-đa khỏi
mặt ta như ta đã cất Y-sơ-ra-ên đi, và ta sẽ trừ bỏ thành Giê-ru-sa-lem mà ta
đã chọn, và đền thờ mà ta phán về nó rằng: Danh ta sẽ ngự tại đó.”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Y như lời Đức Giê-hô-va đã phán, người lấy hết thảy
những bửu vật của đền Đức Giê-hô-va và những bửu vật của cung vua, đập
bể các khí dụng bằng vàng mà Sa-lô-môn, vua Y-sơ-ra-ên, đã làm cho đền
thờ của Đức Giê-hô-va.”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Nhưng tháng bảy, Ích-ma-ên, con trai Nê-tha-nia, cháu
Ê-li-sa-ma, về dòng dõi vua, đến tại Mích-ba, có mười người đi theo, đánh
Ghê-đa-lia, và giết người luôn với người Giu-đa và người Canh-đê ở với
người. Cả dân sự, từ nhỏ đến lớn, và những quan tướng, bèn chổi dậy, đi đến
xứ Ê-díp-tô, bởi vì sợ người Canh-đê báo thù.”
______________________________________________________
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.

