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Tuần này Thi-thiên 102-104, Châm-ngôn 20-21, Ô-sê 8-14, Giăng 10-12

1. ==> Ở đâu viết: “Trời đất sẽ bị hư hoại, song Chúa hằng còn; Trời đất sẽ
cũ mòn hết như áo xống; Chúa sẽ đổi trời đất như cái áo, và nó bị biến thay;
Song Chúa không hề biến cải, Các năm Chúa không hề cùng. Con cháu tôi tớ
Chúa sẽ còn có, Dòng dõi họ sẽ được lập vững trước mặt Chúa.”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Song sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời. Cho
những người kính sợ Ngài, Và sự công bình Ngài dành cho chắt chít của họ.
Tức là cho người nào giữ giao ước Ngài, Và nhớ lại các giềng mối Ngài đặng
làm theo.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Hết thảy loài vật nầy trông đợi Chúa, Hầu cho Chúa ban
đồ ăn cho chúng nó theo giờ. Chúa ban cho chúng nó, chúng nó nhận lấy;
Chúa sè tay ra, chúng nó được no nê vật tốt.”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Các bước của loài người do nơi Đức Giê-hô-va nhất định;
Vậy, loài người hiểu đường lối mình sao được? Nói cách hớp tớp rằng: Vật
nầy là vật thánh! Và sau khi đã khấn nguyện rồi mới suy xét đến, ấy quả một
cái bẫy cho người ta.”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “Kẻ ác tự làm mặt chai mày đá; Còn người ngay thẳng làm
vững đường lối mình. Chẳng có sự khôn ngoan nào, sự thông minh nào, hay
là mưu kế nào, Mà chống địch Đức Giê-hô-va được.”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “Ví dầu chúng nó được nuôi con cái, ta cũng cất lấy đi,
đến nỗi không một người nam nào còn lại. Thật, khi ta lìa bỏ chúng nó, thì
khốn nạn thay cho chúng nó!”
______________________________________________________

7. ==>Ở đâu viết: “Hãy gieo cho mình trong sự công bình, hãy gặt theo sự
nhân từ; hãy vỡ đất mới! Vì là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va, cho đến chừng
nào Ngài đến và sa mưa công bình trên các ngươi. Các ngươi đã cày sự gian
ác, gặt sự gian ác, ăn trái của sự nói dối; vì ngươi đã nhờ cậy trong đường lối
ngươi, trong muôn vàn người mạnh bạo của ngươi.”
______________________________________________________
8. ==>Ở đâu viết: “Vừa lúc ở trong lòng mẹ, Gia-cốp nắm gót chân anh
mình; và đến tuổi trưởng thành, có quyền nơi Đức Chúa Trời. Người có
quyền hơn thiên sứ, và được thắng; khóc lóc và khẩn cầu người. Ngài đã gặp
người tại Bê-tên, và ấy đó là nơi Ngài phán cùng chúng ta,”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Hỡi Y-sơ-ra-ên, sự bại hoại của ngươi, ấy là tại ngươi dấy
loạn nghịch cùng ta, tức là Đấng giúp ngươi. Vậy vua ngươi ở đâu? Hầu cho
người giải cứu ngươi trong hết thảy các thành! Nào những quan xét ngươi là
những người mà ngươi nói với rằng: Hãy cho tôi một vua và các quan
trưởng! Ta đã nhân cơn giận mà ban cho ngươi một vua, và đã nhân cơn giận
mà cất đi.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Nếu luật pháp gọi những kẻ được lời Đức Chúa Trời
phán đến là các thần, và nếu Kinh thánh không thể bỏ được, thì ta đây, là
Đấng Cha đã biệt ra thánh, và sai xuống thế gian, nói: Ta là Con Đức Chúa
Trời, cớ sao các ngươi cáo ta là nói lộng ngôn?”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Vậy, họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Jêsus bèn nhướng mắt
lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha, vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng
Cha nhậm lời tôi luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân nầy đứng chung
quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là Đấng đã sai tôi đến.”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ, ấy chẳng
phải ta xét đoán kẻ đó; vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu
chuộc.”
______________________________________________________
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.

