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Đọc kinh thánh trong 2 năm

7. ==>Ở đâu viết: “nầy Đức Giê-hô-va sẽ giáng họa lớn trên dân sự ngươi,
trên con cái ngươi, trên các vợ ngươi, cùng trên các tài vật của ngươi; còn
chính mình ngươi sẽ bị bịnh trong gan ruột càng ngày càng nặng cho đến đỗi
gan ruột tan rớt ra.”
______________________________________________________

Tên: ____________________________
Ngày 23 tháng 8 năm 2020
Tuần này Hê-bơ-rơ 11-13, Phục-truyền Luật-lệ Ký 1-3, II Sử-ký 21-24

1. ==> Ở đâu viết: “Hết thảy những người đó dầu nhân đức tin đã được
chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho mình. Vì Đức Chúa
Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoại chúng ta ra họ
không đạt đến sự trọn vẹn được.”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Anh em hãy giữ, chớ từ chối Đấng phán cùng mình; vì
nếu những kẻ kia cự Đấng truyền lời báo cáo ở dưới đất, còn không tránh
khỏi thay, huống chi chúng ta, nếu cự Đấng truyền lời báo cáo từ trên trời, thì
càng không tránh khỏi được.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, vì chúng tôi biết mình
chắc có lương tâm tốt, muốn ăn ở trọn lành trong mọi sự.”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Những con trẻ của các ngươi và các ngươi đã nói rằng sẽ
thành một miếng mồi, và những con trai các ngươi hiện bây giờ chưa biết
điều thiện hay là điều ác, sẽ vào xứ đó. Ta sẽ ban cho chúng nó xứ nầy làm
sản nghiệp;”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “Ngày nay, ta khởi rải trên các dân tộc trong thiên hạ sự sợ
hãi và kinh khủng về danh ngươi, đến đỗi khi nghe nói về ngươi, các dân tộc
đó sẽ run rẩy và bị sự kinh khủng áp hãm trước mặt ngươi.”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “Trong lúc nầy, ta cầu khẩn cùng Đức Giê-hô-va mà rằng:
Lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa đã khởi tỏ cho kẻ tôi tớ Chúa sự oai nghiêm lớn,
và cánh tay quyền năng của Chúa; vì trên trời dưới đất há có thần nào làm
được việc và công sự quyền năng giống như của Chúa chăng?”
______________________________________________________

8. ==>Ở đâu viết: “Nhưng, vì Đức Giê-hô-va đã lập giao ước với Đa-vít, bởi
Ngài đã hứa rằng sẽ ban một ngọn đèn cho người và cho con cháu người đến
đời đời, nên Ngài không muốn diệt nhà Đa-vít.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Việc A-cha-xia đi đến cùng Giô-ram bởi ý Đức Chúa
Trời, và gây cho người bị bại hoại; vì khi người đến tận nơi, bèn cùng Giôram kéo ra đánh Giê-hu, con trai Nim-si, là người Đức Giê-hô-va đã xức dầu
cho, đặng trừ diệt nhà A-háp.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Cả hội chúng đều lập giao ước với vua tại trong đền thờ
của Đức Chúa Trời. Giê-hô-gia-đa nói với chúng rằng: Nầy con trai của vua
sẽ cai trị theo lời Đức Giê-hô-va đã phán về con cháu Đa-vít.”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Vả, Giê-hô-gia-đa đã trở về già tuổi rất cao, rồi qua đời;
lúc người thác, được một trăm ba mươi tuổi. Người ta chôn người tại trong
thành Đa-vít chung với các vua, vì người có công lao trong Y-sơ-ra-ên, có
hầu việc Đức Chúa Trời, và tu bổ đền của Ngài.”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Sau việc nầy, Giô-ách có ý tu bổ đền của Đức Giê-hôva, bèn nhóm những thầy tế lễ và người Lê-vi, mà bảo rằng: Hãy đi khắp các
thành Giu-đa, thâu lấy tiền bạc của cả Y-sơ-ra-ên, để hằng năm tu bổ lại cái
đền của Đức Chúa Trời các ngươi; khá làm việc nầy cho mau. Song người
Lê-vi trì hoãn.”
______________________________________________________
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.

