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Đọc kinh thánh trong 2 năm

7. ==>Ở đâu viết: “Ôi ngày ấy! Vì ngày Đức Giê-hô-va đã gần! Nó đến như
một tai vạ thả ra bởi Đấng Toàn năng. Lương thực há chẳng phải đã dứt khỏi
trước mặt chúng ta, và sự vui mừng hớn hở há chẳng phải đã dứt khỏi nhà
Đức Chúa Trời chúng ta hay sao?”
______________________________________________________

Tên: ____________________________
Ngày 18 tháng 06 năm 2017
Tuần này Thi-thiên 105-107, Châm-ngôn 22, Giô-ên 1-3, Giăng 13-15

1. ==> Ở đâu viết: “Tức là giao ước Ngài đã lập với Áp-ra-ham, đã thề cùng
Y-sác, Định cho Gia-cốp làm luật lệ, Và lập cho Y-sơ-ra-ên làm giao ước đời
đời, Mà rằng: Ta sẽ ban cho ngươi xứ Ca-na-an, Là phần sản nghiệp các
ngươi;”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Ngài ban cho họ đất của nhiều nước, Họ nhận được công
lao của các dân; Hầu cho họ gìn giữ các luật lệ Ngài, Và vâng theo những
luật pháp Ngài. Ha-lê-lu-gia!”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng tôi, xin hãy cứu
chúng tôi, Nhóm hiệp chúng tôi từ giữa các nước, Hầu cho chúng tôi cảm tạ
danh thánh Chúa, Và khoe mình về sự ngợi khen Chúa..”
______________________________________________________

8. ==>Ở đâu viết: “Bấy giờ ai cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu;
vì theo lời Đức Giê-hô-va, thì ở trên núi Si-ôn và trong Giê-ru-sa-lem, sẽ có
những người trốn khỏi, và trong những người còn sống sót, sẽ có kẻ mà Đức
Giê-hô-va kêu gọi.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Nhưng Đức Giê-hô-va là nơi ẩn náu cho dân mình, là đồn
lũy cho con cái Y-sơ-ra-ên. Như vậy các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức
Chúa Trời các ngươi, ở tại Si-ôn, là núi thánh ta. Bấy giờ Giê-ru-sa-lem sẽ là
thánh, và những người ngoại sẽ không đi qua trong đó nữa.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các
ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng
hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên
hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.”
______________________________________________________

4. ==>Ở đâu viết: “Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ
Ngài, Và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người! Vì Ngài làm
cho lòng khao khát được thỏa thích, Khiến cho hồn đói được đầy dẫy vật
tốt.”
______________________________________________________

11. ==>Ở đâu viết: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta
cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho.
Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Các ngươi từng nghe ta nói rằng:
Ta đi, và ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì sẽ vui
mừng về điều ta đi đến cùng Cha, bởi vì Cha tôn trọng hơn ta.”
______________________________________________________

5. ==>Ở đâu viết: “Nhưng Ngài vớt kẻ thiếu thốn khỏi hoạn nạn, Làm cho
người ấy được gia quyến đông như bầy chiên. Các người ngay thẳng sẽ thấy
điều ấy, và vui vẻ, Còn các kẻ ác đều phải ngậm miệng lại.”
______________________________________________________

12. ==>Ở đâu viết: “Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ
thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn
các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi.”
______________________________________________________

6. ==>Ở đâu viết: “Vì Đức Giê-hô-va sẽ binh vực duyên cớ của họ, Và đoạt
lấy sự sống của kẻ có cướp lột họ. Chớ làm bạn với người hay giận; Chớ giao
tế cùng kẻ cường bạo, E con tập theo đường lối nó, Và linh hồn con bị bẫy
hãm hại chăng.”
______________________________________________________

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.

