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Đọc kinh thánh trong 2 năm

7. ==>Ở đâu viết: “Người thưa rằng: Tôi rất nóng nảy sốt sắng vì Giê-hô-va
Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Y-sơ-ra-ên đã bội giao ước của Ngài, phá
hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài; chỉ một mình tôi
còn lại, và họ cũng tìm cách cất mạng sống tôi.”
______________________________________________________

Tên: ____________________________
Ngày 22 tháng 01 năm 2017
Tuần này Phi-líp 1-2, Lê-vi Ký 7-9, I Các Vua 19-22

1. ==>Ở đâu viết: “Tôi có lòng trông cậy chắc chắn nầy, việc chi tôi cũng
chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề, như
vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi.”
______________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo Tin
Lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi
cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin
của đạo Tin Lành, phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngăm dọa mình;”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Thế thì, hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn mà tiếp rước người
trong Chúa, và tôn kính những người như vậy; bởi, ấy là vì công việc của
Đấng Christ mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc mà
chính anh em không thể giúp tôi.”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “ấy là điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn dân Y-sơ-ra-ên
phải ban cho họ từ ngày họ chịu phép xức dầu. Ấy là một luật lệ đời đời trải
qua các thế đại.”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “Đoạn, Môi-se nói cùng A-rôn và các con trai người rằng:
Các ngươi hãy nấu thịt tại cửa hội mạc, và ăn tại đó với bánh ở trong giỏ về
lễ phong chức, y như ta đã phán dặn rằng: A-rôn và các con trai người sẽ ăn
thịt đó.”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra thiêu hóa
của lễ thiêu và mỡ trên bàn thờ. Cả dân sự thấy, đều cất tiếng reo mừng và
sấp mặt xuống đất.”
______________________________________________________

8. ==>Ở đâu viết: “Vua Y-sơ-ra-ên bèn đòi hết thảy trưởng lão trong xứ, mà
nói rằng: hãy xem xét và biết rằng người này toan mưu làm hại chúng ta; vì
người đã sai sứ đòi các cung phi, con cái, bạc, và vàng của ta; và ta không có
từ chối gì hết.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Người tiếp rằng: Bởi vì anh không vâng theo lời phán dặn
của Đức Giê-hô-va, nên liền khi anh lìa khỏi tôi, sẽ có một con sư tử giết
anh. Bạn lìa khỏi người, thì gặp một con sư tử giết người đi.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Trong thơ nói như vầy: Hãy truyền rao lễ kiêng ăn, rồi
đặt Na-bốt ở đầu dân sự; đoạn, hãy để trước mặt người hai kẻ gian phạm làm
chứng cho người, mà rằng: Ngươi có rủa sả Đức Chúa Trời và vua. Kế, hãy
dẫn người ra khỏi thành, ném đá cho chết đi.”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Ngươi có thấy thế nào A-háp hạ mình xuống trước mặt
ta chăng? Bởi vì người hạ mình xuống trước mặt ta, ta không giáng họa trong
đời nó; nhưng trong đời con trai nó ta sẽ giáng họa trên nhà nó.”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo con
đường của cha và mẹ mình, cùng theo đường của Giê-rô-bô-am, con trai của
Nê-bát, là người xui cho Y-sơ-ra-ên phạm tội. Người hầu việc Ba-anh và thờ
lạy nó, chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, cứ theo mọi sự
cha người cha người đã làm.”
______________________________________________________
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.

