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Đọc kinh thánh trong 2 năm

7. ==>Ở đâu viết: “Vua Nê-bu-cát-nết-sa lại cất tiếng nói rằng: Đáng ngợi
khen Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô! Ngài đã sai
thiên sứ Ngài và giải cứu các tôi tớ Ngài nhờ cậy Ngài, họ đã trái mạng vua,
và liều bỏ thân thể mình, hầu để không hầu việc và không thờ phượng thần
nào khác ngoài Đức Chúa Trời mình.”
______________________________________________________

Tên: ____________________________
Ngày 23 tháng 04 năm 2017
Tuần này Thi-thiên 93-95, Châm-ngôn 16, Đa-ni-ên 1-6, Giăng 3-4

1. ==> Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va cai trị; Ngài mặc sự oai nghi; Đức Giêhô-va mặc mình bằng sức lực, và thắt lưng bằng sự ấy: Thế gian cũng được
lập vững bền, không thế bị rúng động.”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Nhưng Đức Giê-hô-va là nơi ẩn náu cao của tôi;
Đức Chúa Trời tôi là hòn đá, tức nơi tôi nương náu mình.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy; Khá quì gối xuống trước
mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo hóa chúng tôi! Vì Ngài là Đức Chúa Trời
chúng tôi: Chúng tôi là dân của đồng cỏ Ngài, Và là chiên tay Ngài dìu dắt.”
______________________________________________________

8. ==>Ở đâu viết: “Trong lúc đó, trí khôn phục lại cho ta, ta lại được sự vinh
hiển của ngôi nước ta, sự oai nghi chói sáng trở lại cho ta; những nghị viên
và đại thần ta lại chầu ta. Ta lại được lập lên trên ngôi nước, và sự uy nghi
quyền thế ta càng thêm.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Người bị đuổi khỏi giữa các con trai loài người; lòng
người trở nên giống như lòng súc vật, và chỗ ở người thì cùng với những lừa
rừng. Người bị nuôi bằng cỏ như bò, và thân người bị nhuần thấm sương
móc trên trời, cho đến khi người nhận biết rằng Đức Chúa Trời Rất Cao cai
trị trong nước loài người, và Ngài muốn lập ai lên đó tùy ý.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên sứ Ngài, và bịt miệng các
sư tử, nên chúng nó không làm hại chi đến tôi, bởi tôi đã được nhận là vô tội
trước mặt Ngài. Hỡi vua, đối với vua cũng vậy, tôi chẳng từng làm hại gì.”
______________________________________________________

4. ==>Ở đâu viết: “Tóc bạc là mão triều thiên vinh hiển, Miễn là thấy ở trong
đường công bình. Người chậm nóng giận thắng hơn người dõng sĩ; Và ai cai
trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành. Người ta bẻ thăm trong vạt áo;
Song sự nhất định do nơi Đức Giê-hô-va mà đến.”
______________________________________________________

11. ==>Ở đâu viết: “Cha yêu Con, và đã giao hết mọi vật trong tay Con. Ai
tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự
sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.”
______________________________________________________

5. ==>Ở đâu viết: “Vả, Đức Chúa Trời ban cho bốn người trai trẻ đó được
thông biết tỏ sáng trong mọi thứ học thức và sự khôn ngoan. Đa-ni-ên cũng
biết được mọi sự hiện thấy và chiêm bao.”
______________________________________________________

12. ==>Ở đâu viết: “Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, con của ngươi sống.
Người đó tin lời Đức Chúa Jêsus đã phán cho mình, bèn đi. Người đang đi
dọc đàng, các đầy tớ người đến đón mà rằng: Con trai chủ sống.”
______________________________________________________

6. ==>Ở đâu viết: “Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một
nước không bao giờ bị hủy diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một
dân tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà
mình thì đứng đời đời;”
______________________________________________________

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.

