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Đọc kinh thánh trong 2 năm

7. ==>Ở đâu viết: “Tôi cũng giũ vạt áo tôi, mà rằng: Phàm ai không giữ làm
theo lời hứa nầy, nguyện Đức Chúa Trời hãy giũ hắn khỏi nhà và khỏi hoa
lợi của công lao hắn; nguyện hắn bị giũ sạch không như vậy! Cả hội chúng
đồng nói: A-men! Chúng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Đoạn, dân sự đều làm
theo lời hứa ấy.”
______________________________________________________

Tên: ____________________________
Ngày 10 tháng 12 năm 2017
Tuần này I Giăng 4-5, Phục-truyền Luật-lệ Ký 23-25, Nê-hê-mi 5-9

1. ==> Ở đâu viết: “còn thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus, chẳng phải
bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của Kẻ địch lại Đấng Christ, mà các con đã
nghe rằng hầu đến, và hiện nay đã ở trong thế gian rồi.”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Ví có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh
em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không
thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài
điều răn nầy: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Chúng ta biết rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì hẳn
chẳng phạm tội; nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì tự giữ lấy mình, ma
quỉ chẳng làm hại người được.”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Khi môi ngươi đã hứa cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời
ngươi một sự hứa nguyện lạc ý, thì khá cẩn thận làm trọn lời ra khỏi miệng
mình đó.”
______________________________________________________

8. ==>Ở đâu viết: “Đức Chúa Trời tôi ôi! Xin hãy nhớ Tô-bi-gia và San-balát, tùy theo các công việc nầy mà hai người đã làm; xin cũng nhớ đến Nô-ađia, nữ tiên tri, và các tiên tri khác đã muốn làm cho tôi sợ hãi!”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Tôi dặn chúng rằng: Chớ mở các cửa Giê-ru-sa-lem trước
khi mặt trời nắng nóng; người ta phải đóng cánh cửa, và gài then lại trong lúc
kẻ giữ cửa còn ở tại đó; lại phải đặt người trong dân Giê-ru-sa-lem thay
phiên mà canh giữ, mỗi người đứng canh nơi đối ngang nhà mình.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Các người ấy tìm kiếm gia phổ mình, nhưng không thấy,
bèn bị trừ ra chức tế lễ, kể cho là ô uế. 65Quan tổng trấn cấm chúng ăn
những vật chí thánh cho đến chừng có một thầy tế lễ dấy lên dùng U-rim và
Thu-nim mà cầu hỏi Đức Chúa Trời.”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Nê-hê-mi nói với chúng rằng: Hãy đi ăn vật gì béo, uống
đồ gì ngọt, và hãy gởi phần cho những người không có sắm sửa gì hết; vì
ngày nay là thánh, biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn thảm, vì sự
vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi.”
______________________________________________________

5. ==>Ở đâu viết: “Khá trả cho người trước khi mặt trời lặn, hầu cho người
ngủ có áo xống đắp, và chúc phước cho ngươi; ấy sẽ kể cho ngươi là công
bình trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.”
______________________________________________________

12. ==>Ở đâu viết: “Trong mọi việc đã xảy đến cho chúng tôi, Chúa vẫn là
công bình; vì Chúa thi hành cách chân thật, còn chúng tôi lại làm cách hung
ác. Các vua chúng tôi, các quan trưởng, những thầy tế lễ, và tổ phụ chúng tôi,
không có gìn giữ luật pháp của Chúa, cũng chẳng nghe theo các điều răn và
chứng cớ mà Chúa phán dạy nghịch cùng chúng.”
______________________________________________________

6. ==>Ở đâu viết: “Vậy, khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban sự bình
an cho, và giải cứu ngươi khỏi mọi kẻ thù nghịch vây phủ ngươi trong xứ mà
Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy làm sản nghiệp, thì
phải xóa sự ghi nhớ A-ma-léc khỏi dưới trời. Chớ hề quên!”
______________________________________________________

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.

