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1. ==> Ở đâu viết: “Hỡi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố chấp sự gian ác. Thì,
Chúa ôi! Ai sẽ còn sống? Nhưng Chúa có lòng tha thứ cho, Để người ta kính
sợ Chúa.”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Tôi đã làm cho linh hồn tôi êm dịu an tịnh, Như con trẻ
dứt sữa bên mẹ mình; Linh hồn ở trong mình tôi cũng như con trẻ dứt sữa
vậy.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Nếu con cái ngươi giữ giao ước ta, Và những chứng cớ
mà ta sẽ dạy cho chúng nó, Thì con cái chúng nó cũng sẽ Ngồi trên ngôi
ngươi đến đời đời.”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Lòng người khôn ngoan ở trong nhà tang chế, còn lòng kẻ
ngu muội ở tại nhà vui sướng. Thà nghe lời quở trách của người khôn ngoan,
còn hơn là câu hát của kẻ ngu muội. Vì tiếng cười của kẻ ngu muội giống
như tiếng gai nhọn nổ dưới nồi. Điều đó cũng là sự hư không.”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “Ta đã lấy sự khôn ngoan nghiệm xét mọi sự ấy; ta nói
rằng: Ta sẽ ở khôn ngoan; nhưng sự khôn ngoan cách xa ta. Vả, điều chi xa
quá, điều chi sâu thẳm lắm, ai có thế tìm được?”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “Nhưng kẻ ác chẳng sẽ được phước; cũng sẽ không được
sống lâu, vì đời nó giống như bóng qua; ấy tại nó không kính sợ trước mặt
Đức Chúa Trời.”
______________________________________________________

7. ==>Ở đâu viết: “Đoạn, thiên sứ đang nói cùng ta, bảo ta rằng: Khá kêu lên
và nói rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân có phán: Ta vì Giê-ru-sa-lem và Si-ôn
động lòng ghen quá lắm; và ta rất không đẹp lòng các dân tộc đang yên vui;
vì ta hơi không bằng lòng, và chúng nó càng thêm sự khốn nạn.”
______________________________________________________
8. ==>Ở đâu viết: “Người đáp lại rằng: Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán
cho Xô-rô-ba-bên, rằng: Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là
bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Ngươi khá nói cùng người rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân
có phán như vầy: Nầy, có một người tên là Chồi mống, sẽ nứt ra từ chỗ
người, và người ấy sẽ xây đền thờ Đức Giê-hô-va. Chính người sẽ xây đền
thờ Đức Giê-hô-va; và chính người sẽ được sự oai nghiêm, ngồi cai trị trên
ngôi mình, làm thầy tế lễ ở trên ngôi mình; và sẽ có mưu hòa bình ở giữa cả
hai.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Hãy làm điều gì
thật công bình, và ai nấy khá lấy sự nhân từ, thương xót đối với anh em
mình; chớ ức hiếp đàn bà góa, hoặc kẻ mồ côi, hoặc người trú ngụ, hay là kẻ
nghèo khó, và ai nấy chớ mưu một sự dữ nào trong lòng nghịch cùng anh em
mình.”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng
gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng, tức là anh
em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột, và chớ tà
dâm; ấy là mọi điều mà anh em khá kiêng giữ lấy vậy. Kính chúc bình an!”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Đoạn, đưa hai người ra ngoài, mà hỏi rằng: Các chúa ơi,
tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? Hai người trả lời rằng: Hãy tin Đức Chúa
Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Hai người truyền đạo Đức
Chúa Trời cho người, và cho những kẻ ở nhà người nữa.”
______________________________________________________
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.

