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Đức Chúa Trời hứa sẽ ban phước cho mọi dân tộc và đánh bại tội lỗi và sự chết qua Đấng Được Lựa Chọn của Ngài
Thánh Kinh Cựu-ước
I.

Buổi sáng Thế và lời hứa về dòng dõi

Sự sa ngã vào tội lỗi và sự Chết (2)
1. Mọi sự được tạo dựng cho Ngài và bằng Lời của Ngài – Sáng Thế Ký
2. Sự sa ngã và Lời Hứa về Dòng Dõi sẽ đạp đầu Sa-tan
3. Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài là Đức Giê-hô-va
4. Nô-ê được an toàn khi cơn lũ giết chết kẻ gian
5. Ngôn ngữ của loài người bị làm cho lộn xộn tại tháp Ba-bên

Áp-ra-ham nghe lời hứa của Chúa tại Cha-ran ở Thổ-nhĩ-kỳ (6)
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6. Mọi dân tộc sẽ nhờ Dòng Dõi Áp-ra-ham mà được phước
7-10. Ích-ma-ên sẽ trở thành dân tộc lớn
11. Áp-ra-ham dâng con làm của lễ
12-17. Mọi dân tộc sẽ được phước bởi người Y-sơ-ra-ên
18. Giô-sép cứu Y-sơ-ra-ên ở xứ Ê-díp-tô và được chúc phước cách đặc biệt
19. Gióp trung tín trong hoạn nạn ở xứ U-xơ và được Chúa chúc phước - Gióp
II.

Chúa hứa sự thắng hơn trong Ê-díp-tô

Môi-se và hành trình Xuất Ê-díp-tô ký(20)
20-21. Môi-se và 10 Điều răn ở Ê-díp-tô – Xuất Ê-díp-tô Ký
22-23. Đền Tạm và 10 Điều răn
24-28. Dân Y-sơ-ra-ên đi lòng vòng trong sa mạc – Lê-vi Ký, Dân-số Ký
29. Môi-se chúc phước và cảnh báo dân Y-sơ-ra-ên trước khi ông qua đời – Phục Truyền Luật Lệ Ký
30-32. Giô-suê chinh phục thành công Miền đất Hứa – Giô-suê

Sam-sôn giết dân Phi-li-tin (44)
33-34. Dân Y-sơ-ra-ên phạm tội thờ cúng hình tượng – Các Quan xét
35-39. Quan xét Đê-bô-ra và Quan xét Ghê-đê-ôn
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40-41. Chi phái Bên-gia-min bị diệt trừ
42-43. Quan xét Giép-thê thắng hơn chi phái Ép-ra-im
44. Quan xét Sam-sôn và dân Phi-li-tin
45-46. The Ark is captured - Ruth
III.

Lời Hứa của Chúa về sự thắng hơn nhiều kẻ thù

Đa-vít giết chết gã khổng lồ Gô-li-át (51)
47-50. Quan xét Sa-mu-ên và Vua Sau-lơ - 1 Sa-mu-ên
51. Đa-vít giết chết gã khổng lồ Gô-li-át
52-59. Đa-vít được tôn lên làm Vua - 2 Sa-mu-ên, 1 Sử-ký
60-66. Vua trên muôn Vua của Đức Chúa Trời sẽ đến trong dòng dõi của Đa-vít – Thi-thiên
67. Vua Sa-lô-môn xây Đền Thờ – 1 Các Vua, 2 Sử-ký
68-71. Sa-lô-môn được phước – Truyền-đạo, Nhã-ca
72-73. Phía Bắc của Y-sơ-ra-ên tách ra khỏi Vua Sa-lô-môn và Giu-đa
IV.

Chúa Hứa về sự thắng hơn miền Bắc của Y-sơ-ra-ên

Ê-li-sê nhìn thấy Ê-li được cất lên trời (89)
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74-78. Giu-đa thắng hơn sự tấn công của Y-sơ-ra-ên
79-82. Giu-đa được an toàn khỏi những dân tộc thù nghịch – Giô-ên
83-92. Tiên tri Ê-li và Ê-li-sê đối mặt với sự gian ác trong Y-sơ-ra-ên – 2 Các-vua
93-97. Y-sơ-ra-ên ngặn chặn sự sụp đổ của Triều đại Đa-vít
98-103. Y-sơ-ra-ên bị héo mòn bởi sự tấn công của những dân tộc thù nghịch – A-mốt

Giô-na và con Cá Lớn (106)
104-106. Giô-na giúp Y-sơ-ra-ên và A-si-ri ăn năn – Giô-na
107-110. Y-sơ-ra-ên xúi giục A-si-ri tấn công Giu-đa – Ô-sê
111-112. A-si-ri tấn công Y-sơ-ra-ên và chiếm lấy Ga-li-lê
113-118. Y-sơ-ra-ên tấn công và cướp bóc Giu-đa
119-122. A-si-ri phá hủy Y-sơ-ra-ên và tấn công Giu-đa
V.

Chúa hứa về sự Thắng hơn dân A-si-ri

Thiên sứ của Chúa giết chết quân đội A-si-ri (129)
123-128. Vua Ê-xê-chia tìm kiếm sự giúp đỡ từ Chúa – Châm Ngôn, Mi-chê
129-130. Thiên sức giết chết quân đội A-si-ri
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131. Đầy tớ được xức dầu của Chúa sẽ cứu rỗi muôn dân – Ê-sai
132-139. Ba-by-lôn tấn công A-si-ri – Na-hum, Sô-phô-ni
140-143. Vua Giô-si-a qua đời đang khi giúp đỡ Ba-by-lôn – Giê-rê-mi
VI.

Chúa hứa về sự Thắng hơn dân Ba-by-lôn

Ê-xê-chi-ên chứng kiến xương khô Sống lại (162)
144-145. Ba-by-lôn bắt phu tù từ Giu-đa – Ha-ba-cúc
146-151. Đa-ni-ên được phong làm thượng quan trong xứ Ba-by-lôn – Đa-ni-ên
152-161. Ba-by-lôn phá hủy và đày dân Giu-đa lưu vong – Ca-thương
162. Ê-xê-chi-ên thấy xương khô của Giu-đa sống lại – Ê-xê-chi-ên
163-164. Chúa khiến Ba-by-lôn hạ mình và giúp đỡ những của lưu vong của Giu-đa
VII.

Chúa hứa về sự Thắng hơn dân Phe-rơ-sơ

Đa-ni-ên nhìn thấy Con Người làm Vua trên muôn Vua (165)
165. Con Người được xức dầu sẽ bị giết chết những sẽ cai quản trên muôn dân
166-167. Phe-rơ-sơ thắng hơn Ba-by-lôn và giải phóng phu tù của Giu-đa – Ê-xơ-ra
168-173. Người Giu-đa xây lại Đền Thờ Giê-ru-sa-lem – A-ghê, Xa-cha-ri
174-176. Người Giu-đa được cứu khỏi âm mưu sát hại tại Phe-sơ-rơ – Ê-xơ-tê, Áp-đia
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177-180. Giê-ru-sa-lem được tái xây dựng 490 năm trước khi Đấng Được Xức Dầu đến – Nê-hê-mi
181-183. Người Giu-đa làm ô-uế Đền Thờ và sự thờ phượng ở đó – Ma-la-chi
Thánh Kinh Tân-ước
VIII.

Lời Hứa của Đức Chúa Trời thành Hiện thực

Thiên sứ Gáp-ri-ên hiện ra cùng nữ đồng trinh Ma-ri báo trước về
sự ra đời của Chúa Giê-xu (184)
184. Thiên sứ Gáp-ri-ên báo trước với nữ đồng trinh Ma-ri về sự ra đời của Chúa Giê-xu – Lu-ca
185-186. Chúa Giê-xu giánh sinh mang sự cứu rỗi đến cho muôn dân – Ma-thi-ơ
187-188. Chúa Giê-xu phán ngươi phải được sanh lại trong Thánh Linh – Giăng
189-190. Những phép lạ Chúa Giê-xu đã làm chứng minh Ngài là Đấng Christ – Mác
191-193. Người Pha-ri-si lên kế hoạch giết Chúa Giê-xu vì Ngài đón nhận dân ngoại

Chúa Giê-xu giảng bài giảng trên núi (196)
194-196. Chúa Giê-xu chọn 12 Sứ đồ và phân tích bải giảng trên núi
197-204. Người Pha-ri-si chế nhạo Đức Thánh Linh và sự chết của Giăng Báp-tít
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205. Chúa Giê-xu phán rằng chúng ta phải dự phần trong than thể và huyết của Ngài
206-214. Chúa Giê-xu báo trước về sự hy sinh của Ngài và hình bong của Phép lạ Giô-na
215-220. Chúa ban Đức Thánh linh cho môn đồ của Chúa Giê-xu
221-229. Chúa Giê-xu lên án sự giả hình của người Pha-ri-si
IX.

Chúa hứa về sự thắng hơn Tội lỗi và sự Chết

Chúa Giê-xu và các Sứ Đồ trong bữa Tiệc Thánh (246)
230-235. Chúa Giê-xu gọi La-xa-rơ từ kẻ chết sống lại trước mắt người Pha-ri-si
236-238. Đám đông đi theo sau Chúa Giê-xu cưỡi lừa đi vào thành Giê-ru-sa-lem
239. Chúa Giê-xu cầu nguyện để Danh của Chúa Cha được cả sáng và Chúa trả lời Ngài
240-243. Chúa Giê-xu báo trước sự hủy phá của thành Giê-ru-sa-lem và Đền thờ
244-248. Chúa Giê-xu phán dạy các môn đồ phải yêu thương nhau trong bữa Tiệc Thánh

Chúa Giê-xu chịu đóng đinh để cứu rỗi chúng tar a khỏi Tội của mình (258)
249. Chúa Giê-xu trao bánh và rượu nho cho Sứ đồ để tưởng nhớ sự hy sinh của Ngài cho mọi người
250. Chúa Giê-xu hứa ban Đức Thánh Linh để dạy dỗ và an ủi các môn đồ
251. Chúa Giê-xu phán Ngài là Gốc Nho và chúng ta phải ở trong Ngài để được ra trái
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252-253. Chúa Giê-xu cầu nguyện cho các môn đồ và những ai sẽ tin nhận Ngài sau này
254-257. Chúa Giê-xu bị bắt vì đã cư xử như Đấng Christ và xưng là Con Người với quyền phép
258. Chúa Giê-xu chịu đóng đinh để cứu chúng ta ra khỏi tội và trao linh hồn Ngài lại trong tay Chúa Cha

Chúa Giê-xu thăng thiên trước sự chứng kiến của nhiều người (264)
259-260. Chúa Giê-xu sống lại vào ngày thứ 3 và lính canh sợ hãi chạy khỏi mộ phần
261. Chúa Giê-xu hiện ra cùng 2 môn đồ và giải thích mọi lời tiên tri về Ngài
262. Chúa Giê-xu trao mạng lệnh cho 500 môn đồ đi dạy dỗ muôn dân và làm phép báp-tem cho họ
263. Chúa Giê-xu phán dạy môn đồ rằng họ sẽ được làm phép báp-tem trong năng quyền của Đức Thánh Linh
264. Chúa Giê-xu thăng thiên và các môn đồ ngợi khen Chúa mỗi ngày tront Đền Thờ
X.

Chúa hứa về sự thắng hơn trong sự bắt bớ

Đức Thánh Linh báp-tem Phi-e-rơ và các môn đồ trong
ngày Lễ Ngũ Tuần (265)
265. Phi-e-rơ và các môn đồ được báp tem trong năng quyền Đức Thánh Linh – Công vụ Các Sứ đồ
266-269. Người Pha-ri-si đe dọa các Sứ đồ nhưng phép lạ kéo nhiều người tin
270-271. Các môn đồ chịu sự bắt bớ nhưng chính Phao-lô cũng nhìn thấy Chúa Giê-xu hiện ra và tin nhận Ngài
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272. Dân ngoại trở thành môn đồ và được gọi là Cơ-Đốc-Nhân tại thành An-ti-ốt ở Thổ-Nhĩ-Kỳ
273-278. Phao-lô mang Lời-hứa đến đảo Chíp-rơ và Thổ-nhĩ-ky và có nhiều người tin theo
279-281. Dân ngoại sau khi tin Chúa không phải làm theo luật người Giu-đa – Gia-cơ, Ga-la-ti
XI.

Lời Hứa của Chúa được đem đến cho Mọi Dân-tộc

Phao-lô mang Lời-hứa đến thành Ê-phê-sô của Thổ-nhĩ-kỳ (290)
282. Phao-lô mang Lời-hứa đi xuyên Thổ-nhĩ-kỳ đến Châu Âu
283. Phao-lô cho các triết gia người A-thên biết rằng Chúa Giê-xu chính là Ngôi Lời, Đấng sẽ phán xét chúng ta
284-286. Phao-lô dạy dỗ khoảng 1-1/2 năm ở Cô-rinh-tô và nhiều môn đồ mới thêm vào
287-289. Những môn đồ ở xứ Ma-xê-đoan trải qua sự bắt bớ – 1&2 Tê-sa-lô-ni-ca
290. Phao-lô giảng dạy ở Ê-phê-sô ở Thổ-nhĩ-kỳ và sau đó quay về An-ti-ốt để báo cáo

Phao-lô bị cầm tù ở Rô-ma (305)
291-295. Phao-lô quay trở lại Ê-phê-sô và dạy dỗ nhiều ở cõi A-si trong vòng 2 năm - 1 Cô-rinh-tô
296-297. Phao-lô mang Lời Hứa đến toàn xứ Ma-xe-đoan – 2 Cô-rinh-tô
298-299. Phao-lô quay trở lại Cô-rinh-tô và khích lệ môn đồ ở Rô-ma – Rô-ma
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300-304. Phao-lô đi đến thành Giê-ru-sa-lem và bị bắt oan trong thành Sê-ra-rê trong vòng 2 năm
305-313. Phao-lô bị bắt giam 2 năm ở Rô-ma – Cô-lô-se, Phi-lê-môn, Ê-phê-sô, Phi-líp
XII.

Lời Hứa của Chúa sẽ được ứng nghiệm

Nê-rô giết Phi-e-rơ, Phao-lô và nhiều môn đồ khác
(324 & 326)
314. Phao-lô được giải phóng nhưng Gia-cơ em của Chúa Giê-xu bị giết chết tại Giê-ru-sa-lem – Hê-bơ-rơ
315-316. Phao-lô đưa Ti-mô-thê đến lãnh đạo môn đồ tại Ê-phê-sô – 1 Ti-mô-thê
317-318. Phao-lô mang Lời Hứa đến nhiều vùng đất mới và thành Cơ-nít – Tít
320-321. Cơ-đốc-nhân bị tản lạc ở Thổ-nhĩ-kỳ sau khi Nê-rô thiêu đốt thành Rô-ma – 1 Phi-e-rơ
322-326. Nê-rô vu khống rằng Cơ-đốc-nhân giết chết Phi-e-rơ và Phao-lô – 2 Phi-e-rơ, 2 Ti-mô-thê

Sự vinh danh Chúa Giê-xu được nói đến trong 7 Hội thánh ở
Thổ-nhĩ-kỳ (328)
327. Môn đồ giả sẽ đến và người Rô-ma sẽ phá hủy Đền Thờ như lời Chúa Giê-xu phán trước – Giu-đe
328. Chúa Giê-xu sẽ giúp 7 hội thánh ở Thổ-nhĩ-kỳ và Ngài sẽ trở lại để chữa lành mọi dân tộc – Khải Huyền
329-331. Sứ đồ Giăng cho chúng ta biết Chúa Giê-xu chính là Ngôi lời thành người, Chúa là tình yêu thương, thực
hành sự yêu thương – 1,2,3 Giăng
332. Chúa Giê-xu là Ngôi Lời cũng là Chúa và mọi vật được tạo dựng bởi Ngài – Giăng
332. Chúa hứa rằng khi mọi người tin nhạn Chúa Giê-xu thì sẽ nhận được sự sống trong Danh Ngài
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