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Đọc kinh thánh trong 2 năm

7. ==>Ở đâu viết: “Vậy, các ngươi khá cẩn thận làm theo, y như Giê-hô-va
Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn các ngươi; chớ xây qua bên hữu, hoặc
qua bên tả. Các ngươi khá đi theo trọn đường mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời
các ngươi đã chỉ cho, để các ngươi được sống, hưởng phước, và ở lâu dài
trong xứ mà mình sẽ nhận được.”
______________________________________________________

Tên: ____________________________
Ngày 6 tháng 9 năm 2020
Tuần này Gia-cơ 1-3, Phục-truyền Luật-lệ Ký 4-6, II Sử-ký 25-28

1. ==> Ở đâu viết: “Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa
Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn
khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian.”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Vậy được ứng nghiệm lời Kinh thánh rằng: Áp-ra-ham
tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người; và người được gọi
là bạn Đức Chúa Trời. Nhân đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng
công bình, chớ chẳng những là cậy đức tin mà thôi.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa, Cha chúng ta, và
cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người, là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa
Trời.”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là
thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và
bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình.”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “Chỉ hãy giữ lấy ngươi, lo canh cẩn thận linh hồn mình, e
ngươi quên những điều mà mắt mình đã thấy, hầu cho chẳng một ngày nào
của đời ngươi những điều đó lìa khỏi lòng ngươi: phải dạy cho các con và
cháu ngươi.”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “Hãy giữ những luật lệ và điều răn của Ngài, mà ngày nay
ta truyền cho ngươi, hầu cho ngươi và con cháu ngươi đều có phước, ở lâu
dài trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi mãi mãi.”
______________________________________________________

8. ==>Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va có phán cùng chúng ta khá làm theo các
luật lệ nầy, kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, hầu cho chúng ta
được phước luôn luôn, và được Ngài bảo tồn sự sống cho chúng ta y như
Ngài đã làm đến ngày nay.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Nhưng có người của Đức Chúa Trời đến nói với người
rằng: Hỡi vua! Đạo binh Y-sơ-ra-ên chớ kéo đi với vua; vì Đức Giê-hô-va
chẳng ở cùng Y-sơ-ra-ên, chẳng ở cùng các con cháu Ép-ra-im. Còn nếu vua
muốn đi, thì hãy đi đi, khá làm cho mình mạnh mẽ mà chinh chiến đi; Đức
Chúa Trời sẽ khiến vua ngã trước mặt quân thù; vì Đức Chúa Trời có quyền
giúp cho thắng và cũng có quyền làm cho sa bại.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Trong đời Xa-cha-ri, là người thông hiểu các dị tượng
của Đức Chúa Trời, thì Ô-xia rắp lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời; và người
tìm kiếm bao lâu, thì Đức Chúa Trời khiến cho người đặng may mắn bấy
lâu.”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, y theo
mọi điều Ô-xia, cha người, đã làm; song người không vào đền thờ của Đức
Giê-hô-va; còn dân sự lại càng làm luông tuồng nữa.”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Trong cơn hoạn nạn, vua A-cha lại càng phạm tội cùng
Đức Giê-hô-va; người cúng tế các thần của dân Đa-mách, là dân đã đánh
mình; người nói rằng: Bởi vì các thần của vua Sy-ri đã phù trợ họ, nên ta sẽ
cúng tế các thần ấy, hầu cho các thần ấy cũng phù trợ ta nữa. Song le chúng
nó gây cho vua và cả Y-sơ-ra-ên phải sa ngã.”
______________________________________________________
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.

