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Đọc kinh thánh trong 2 năm

7. ==>Ở đâu viết: “Chúng nó sẽ đi với các bầy chiên bầy bò mình, đặng tìm
kiếm Đức Giê-hô-va; song không thấy Ngài! Ngài đã lìa khỏi chúng nó.
Chúng nó đã phỉnh dối Đức Giê-hô-va, vì đã sanh những con cái ngoại tình.
Đến ngày trăng mới, chúng nó sẽ cùng sản nghiệp mình đều bị nuốt đi!”
______________________________________________________

Tên: ____________________________
Ngày 21 tháng 05 năm 2017
Tuần này Thi-thiên 99-101, Châm-ngôn 19, Ô-sê 1-7, Giăng 7-9

1. ==> Ở đâu viết: “Ngài ở trong trụ mây phán với họ: Họ giữ các chứng cớ
Ngài, Và luật lệ mà Ngài ban cho. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi,
Chúa đã đáp lời cho họ: Chúa là Đức Chúa Trời đã tha thứ cho họ, Dẫu Chúa
báo trả công việc của họ.”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài
đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; Chúng tôi là dân sự Ngài, là
bầy chiên của đồng cỏ Ngài.”
______________________________________________________

8. ==>Ở đâu viết: “Vậy nên ta đã dùng các tiên tri sửa phạt chúng nó; ta đã
giết chúng nó bởi lời nói từ miệng ta: những sự phán xét của ta mọc lên như
ánh sáng. Vì ta ưa sự nhân từ mà không ưa của lễ, ưa sự nhìn biết Đức Chúa
Trời hơn là ưa của lễ thiêu.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Chính ta đã dạy chúng nó, đã làm cho mạnh cánh tay
chúng nó, dầu vậy, chúng nó cũng toan sự dữ nghịch cùng ta. Chúng nó xây
lại, song không hướng về Đấng Rất Cao. Chúng nó giống như cung giở trái.
Quan trưởng chúng nó sẽ ngã bởi gươm, vì lưỡi chúng nó nổi giận. Kìa,
chúng nó sẽ làm trò cười trong đất Ê-díp-tô.”
______________________________________________________

3. ==>Ở đâu viết: “Tôi sẽ chẳng để điều gì đê mạt trước mặt tôi; Tôi ghét
công việc kẻ bất-trung: Việc ấy sẽ không dính vào tôi. Lòng gian tà sẽ lìa
khỏi tôi; Tôi sẽ chẳng biết sự ác.”
______________________________________________________

10. ==>Ở đâu viết: “Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa
Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà
uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y
như Kinh thánh đã chép vậy.”
______________________________________________________

4. ==>Ở đâu viết: “Lòng nhân từ của người làm cho người ta yêu chuộng
mình; Và người nghèo khổ là hơn kẻ nói dối. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dẫn
đến sự sống, Làm cho người ta được ở thỏa nguyện, không bị tai họa lâm
đến.”
______________________________________________________

11. ==>Ở đâu viết: “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta chẳng phải bị quỉ ám,
nhưng ta tôn kính Cha ta, còn các ngươi làm nhục ta. Ta chẳng tìm sự vinh
hiển ta, có một Đấng tìm và đoán xét. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các
ngươi, nếu kẻ nào giữ lời ta, sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ.”
______________________________________________________

5. ==>Ở đâu viết: “Nhưng ta sẽ thương xót nhà Giu-đa; sẽ giải cứu chúng nó
bởi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng nó; và ta sẽ không cứu chúng nó bởi
cung, hoặc bởi gươm, hoặc bởi chiến trận, hoặc bởi ngựa, hoặc bởi người
cưỡi ngựa.”
______________________________________________________

12. ==>Ở đâu viết: “Người thưa rằng: Thưa Chúa, người là ai, hầu cho tôi tin
đến? Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ngươi đã thấy người, và ấy là chính người
đang nói cùng ngươi. Người thưa rằng: Lạy Chúa, tôi tin; bèn sấp mình
xuống trước mặt Ngài.”
______________________________________________________

6. ==>Ở đâu viết: “Ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời; ta sẽ cưới ngươi cho ta
trong sự công bình và chánh trực, nhân từ và thương xót. Phải, ta sẽ cưới
ngươi cho ta trong sự thành tín, và ngươi sẽ biết Đức Giê-hô-va.”
______________________________________________________

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.

