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Đọc kinh thánh trong 2 năm

7. ==>Ở đâu viết: “Dầu vậy, chính ta đã tuyệt diệt người A-mô-rít trước mặt
chúng nó, là thứ người cao bằng cây bách và mạnh như cây dẻ bộp. Ta đã
diệt những trái nó ở trên và những rễ nó ở dưới. Ta cũng đã đem các ngươi
lên khỏi đất Ê-díp-tô, và dắt các ngươi trong đồng vắng trải bốn mươi năm,
hầu cho các ngươi được đất của người A-mô-rít làm sản nghiệp.”
______________________________________________________

Tên: ____________________________
Ngày 02 tháng 07 năm 2017
Tuần này Thi-thiên 108-110, Châm-ngôn 23-24, A-mốt 1-4, Giăng 16-18

1. ==> Ở đâu viết: “Hỡi Đức Chúa Trời, há chẳng phải Chúa, là Đấng đã bỏ
chúng tôi sao? Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa không còn ra trận với đạo binh
chúng tôi nữa. Xin Chúa giúp đỡ chúng tôi khỏi sự gian truân; Vì sự giúp đỡ
của loài người là hư không.”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Chúng nó thì rủa sả, nhưng Chúa lại ban phước. Khi
chúng nó dấy lên, ắt sẽ bị hổ thẹn, Còn kẻ tôi tớ Chúa sẽ được vui vẻ.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Trong ngày quyền thế Chúa, dân Chúa tình nguyện lại
đến; Những kẻ trẻ tuổi ngươi mặc trang sức thánh cũng đến cùng ngươi Như
giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra.”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Hãy nghe lời cha đã sanh ra con, Chớ khinh bỉ mẹ con
khi người trở nên già yếu. Hãy mua chân lý, Sự khôn ngoan, sự khuyên dạy,
và sự thông sáng; chớ hề bán đi.”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “Chớ làm chứng vô cớ nghịch kẻ lân cận mình; Con há
muốn lấy môi miệng mình mà phỉnh gạt sao? Chớ nên nói: Tôi sẽ làm cho
hắn như hắn đã làm cho tôi; Tôi sẽ báo người tùy công việc của người.”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “Ta sẽ thắp lửa trong vách thành Ráp-ba, nó sẽ thiêu nuốt
những đền đài nó giữa tiếng kêu giặc giã trong ngày chiến trận, giữa cơn gió
lốc trong ngày bão táp. Vua chúng nó cùng các quan trưởng sẽ đi làm phu tù
cùng nhau, Đức Giê-hô-va phán vậy.”
______________________________________________________

8. ==>Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Như kẻ chăn chiên chỉ gỡ
được hai giò hay một tai ra khỏi họng sư tử, thì những con cái Y-sơ-ra-ên, là
những kẻ ngồi tại Sa-ma-ri nơi góc giường và trên thảm của Đa-mách, cũng
sẽ được cứu cách như vậy.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Thật, ấy là Ngài đã làm nên các núi và dựng nên gió. Ấy
là Ngài làm cho người ta biết ý tưởng riêng của mình, đổi ban mai ra tối tăm,
và bước đi trên những chỗ cao trên đất. Danh Ngài là Giê-hô-va, Đức Chúa
Trời vạn quân.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Đức Chúa Jêsus hiểu ý môn đồ muốn hỏi, bèn phán
rằng: Ta vừa nói: Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta; rồi ít lâu nữa các
ngươi lại thấy ta; các ngươi đang hỏi nhau về nghĩa câu ấy đó chi. Quả thật,
quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ khóc lóc, than vãn, còn người
đời sẽ mừng rỡ; các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi
sẽ đổi làm vui vẻ.”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con,
để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một: Con ở trong họ và Cha ở
trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha
đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương Con.”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Phi-lát bèn nói rằng: Thế thì ngươi là vua sao? Đức
Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời, ta là vua. Nầy, vì sao ta đã sanh và vì sao
ta đã giáng thế: ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe
lấy tiếng ta.”
______________________________________________________
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.

