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Đọc kinh thánh trong 2 năm
Tên: ____________________________
Ngày 07 tháng 05 năm 2017
Tuần này Thi-thiên 96-98, Châm-ngôn 17-18, Đa-ni-ên 7-12, Giăng 5-6

1. ==> Ở đâu viết: “Trước mặt Đức Giê-hô-va; vì Ngài đến, Ngài đến đặng
đoán xét thế gian; Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, Dùng sự ngay
thẳng mà đoán xét muôn dân.”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Vì, Đức Giê-hô-va ơi, Ngài là Đấng Chí Cao trổi cao hơn
cả trái đất; Ngài được tôn cao tuyệt các thần. Hỡi những kẻ yêu mến Đức
Giê-hô-va, hãy ghét sự ác: Ngài bảo hộ linh hồn của các thánh Ngài, Và giải
cứu họ khỏi tay kẻ dữ.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hôva, Nức tiếng vui vẻ và hát ngợi khen! Khá dùng đờn cầm và giọng ca Mà
hát ngợi khen Đức Giê-hô-va! Hãy lấy còi và tiếng kèn Mà reo mừng trước
mặt Vua, tức là Đức Giê-hô-va!”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Người nào kiêng lời nói mình có tri thức; Còn người có
tánh ôn hàn là một người thông sáng. Khi nín lặng, dầu người ngu dại, cũng
được cầm bằng khôn ngoan; Còn kẻ nào ngậm môi miệng mình lại được kể
là thông sáng.”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; Kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông
trái của nó. Ai tìm được một người vợ, tức tìm được một điều phước, Và
hưởng được ân điển của Đức Giê-hô-va.”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “Ta là Đức Giê-hô-va. Ngươi phải chọn lấy cho ta người
Lê-vi thế cho các con trưởng nam trong dân Y-sơ-ra-ên; cũng phải bắt súc
vật của người Lê-vi thế cho mọi con súc vật đầu lòng của dân Y-sơ-ra-ên.”
______________________________________________________

7. ==>Ở đâu viết: “Bấy giờ nước, quyền thế, và sự tôn đại của muôn nước ở
dưới cả trời, sẽ được ban cho dân các thánh của Đấng Rất Cao. Nước Ngài là
nước đời đời, và hết thảy các quyền thế đều hầu việc và vâng lời Ngài.”
______________________________________________________
8. ==>Ở đâu viết: “Người dạy dỗ ta và nói cùng ta rằng: Hỡi Đa-ni-ên, bây
giờ ta ra để ban sự khôn ngoan và thông sáng cho ngươi. Lời phán dặn đã ra
từ khi ngươi bắt đầu nài xin; và ta đến để tỏ lời đó cho ngươi, vì ngươi đã
được yêu quí lắm. Vậy hãy suy nghĩ sự đó và hãy hiểu biết sự hiện thấy.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Nầy, có đấng bộ dạng như các con trai loài người rờ đến
môi ta. Ta bèn mở miệng, nói cùng đấng đứng trước mặt ta rằng: Hỡi chúa
tôi, sự buồn rầu trở lại trên tôi vì cớ sự hiện thấy nầy, tôi không còn sức nữa.
Thể nào đầy tớ chúa tôi nói được cùng chúa tôi? Vì về phần tôi, tức thì không
còn một chút sức lực nào trong tôi, và cũng không còn hơi thở trong tôi
nữa!”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Vua sẽ làm theo ý muốn mình; kiêu ngạo và lên mình
cao hơn hết các thần; nói những lời lạ lùng nghịch cùng Đức Chúa Trời của
các thần. Người sẽ được may mắn cho đến khi cơn thạnh nộ Chúa được trọn,
bởi vì điều gì đã có chỉ định thì phải ứng nghiệm.”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Chính Cha, là Đấng đã sai ta, cũng làm chứng về ta. Các
ngươi chưa hề nghe tiếng Ngài, chưa hề thấy mặt Ngài, và đạo Ngài không ở
trong các ngươi, vì các ngươi không tin Đấng mà Ngài đã sai đến. Các ngươi
dò xem Kinh thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh thánh
làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Song trong vòng các ngươi có kẻ không tin. Vì Đức
Chúa Jêsus biết từ ban đầu, ai là kẻ không tin, ai là kẻ sẽ phản Ngài. Ngài lại
phán rằng: Chính vì cớ đó, mà ta đã nói cùng các ngươi rằng nếu Cha chẳng
ban cho, thì chẳng ai tới cùng ta được.”
______________________________________________________
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.

