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Đọc kinh thánh trong 2 năm

7. ==>Ở đâu viết: “Con trai của Áp-ra-ham là Y-sác và Ích-ma-ên. Nầy là
dòng dõi của chúng: Con cả của Ích-ma-ên là Nê-ba-giốt; kế đến Kê-đa, Átbê-ên, Mi-bô-sam, Mích-ma, Đu-ma, Ma-sa, Ha-đát, Thê-ma, Giê-hu, Naphích, và Kết-ma. Đó là các con trai của Ích-ma-ên.”
______________________________________________________

Tên: ____________________________
Ngày 16 tháng 04 năm 2017
Tuần này II Tê-sa-lô-ni-ca 1-3, Lê-vi Ký 25-27, I Sử-ký 1-4

1. ==> Ở đâu viết: “Cho nên, chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi,
hầu cho Đức Chúa Trời chúng ta khiến anh em xứng đáng với sự gọi của
Ngài, và cho Ngài lấy quyền phép làm trọn trong anh em mọi ý định thương
xót của lòng nhân Ngài và công việc của đức tin;”
______________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì
anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn
anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu
rỗi cho anh em.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Ví bằng có ai không tuân theo lời chúng tôi nói trong thơ
nầy, thì hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhân đó biết xấu hổ.
Tuy vậy, chớ coi người đó như kẻ nghịch thù, nhưng hãy răn bảo người như
anh em vậy.”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Các ngươi để họ lại làm cơ nghiệp cho con cháu mình;
hằng giữ họ như kẻ tôi mọi. Nhưng về phần anh em các ngươi, là dân Y-sơra-ên, thì không ai nên lấn lướt mà khắc bạc anh em mình.”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “Dẫu vậy, đang khi họ bị ở trong xứ kẻ thù nghịch mình, ta
cũng chẳng bỏ họ đâu, chẳng ghê gớm họ đến phải hao mòn hết, và chẳng
bội sự giao ước ta lập cùng họ đâu, vì ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của
họ.”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “Hễ ai đã bị phú cho Đức Giê-hô-va, thì không được phép
chuộc lại, họ hẳn phải bị giết.”
______________________________________________________

8. ==>Ở đâu viết: “Ca-lép, con của Hết-rôn, lấy vợ, là A-xu-ba, với Giê-ri-ốt,
rồi sanh con là Giê-se, Sô-báp, và Ạt-đôn. A-xu-ba qua đời, thì Ca-lép lấy Êphơ-rát; nàng sanh Hu-rơ cho người. Hu-rơ sanh U-ri, U-ri sanh ra Bết-sa-lêên..”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Con cháu của Sanh-ma là Bết-lê-hem, người Nê-tô-phatít, người Ạt-rốt-Bết-Giô-áp, nửa phần dân Ma-na-ha-tít, và người Xô-rít. Lại
các họ hàng của những thầy thông giáo ở Gia-bết là họ Ti-ra-tít, họ Si-ma-tít,
và họ Su-ca-tít. Ấy là dân Kê-nít, sanh ra bởi Ha-mát, tổ tiên của nhà Rêcáp.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Con trai của Phê-đa-gia là Xô-rô-ba-bên và Si-mê-i. Con
trai của Xô-rô-ba-bên là Mê-su-lam và Ha-na-nia; còn Sê-lô-mít là chị em
của chúng. Lại có Ha-su-ba, Ô-hên, Bê-rê-kia, Ha-sa-đia, Du-sáp-Hê-rết,
cộng là năm người..”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Gia-bê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên
rằng: Chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn; nguyện tay
Chúa phù giúp tôi, giữ tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu! Đức
Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện.”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Những người đã kể tên trước đây, trong đời Ê-xê-chia,
vua nước Giu-đa, kéo đến đánh các trại quân của chúng, và những người Maô-nít ở đó, tuyệt hết họ, chiếm lấy đất, và ở thay vào cho đến ngày nay; bởi vì
tại đó có đồng cỏ để nuôi bầy súc vật của họ.”
______________________________________________________
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.

