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Đọc kinh thánh trong 2 năm
Tên: ____________________________
Ngày 12 tháng 02 năm 2017
Tuần này Thi-thiên 78-80, Châm-ngôn 8-9, Ê-xê-chi-ên 19-24, Lu-ca 17-18

1. ==>Ở đâu viết: “Nhưng Ngài, vì lòng thương xót, tha tội ác cho, chẳng
hủy diệt chúng nó: Thật, nhiều khi Ngài xây cơn giận Ngài khỏi, chẳng nổi
giận đến cực kỳ. Ngài nhớ lại chúng nó chẳng qua là xác thịt, Một hơi thở
qua, rồi không trở lại.”
______________________________________________________

7. ==>Ở đâu viết: “Nhưng mà chúng nó dấy loạn nghịch cùng ta, và không
muốn nghe ta; ai nấy không ném bỏ những sự gớm ghiếc của mắt mình, và
không lìa bỏ các thần tượng của Ê-díp-tô. Bấy giờ ta nói rằng ta sẽ đổ cơn
giận ta trên chúng nó, làm trọn sự giận ta nghịch cùng chúng nó giữa đất Êdíp-tô.”
______________________________________________________
8. ==>Ở đâu viết: “Các thầy tế lễ nó phạm luật pháp ta, và làm dơ vật thánh
ta; chẳng phân biệt cái gì là thánh, cái gì là tục; chẳng khiến người ta phân
biệt cái gì là ô uế, cái gì là tinh sạch; nhắm mắt chẳng xem các ngày sa-bát
ta, và ta bị nói phạm giữa chúng nó.”
______________________________________________________

2. ==>Ở đâu viết: “Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi chúng tôi, vì vinh hiển
của danh Chúa, xin hãy giúp đỡ chúng tôi; Nhân danh Chúa, xin hãy giải cứu
chúng tôi, và tha tội cho chúng tôi.”
______________________________________________________

9. ==>Ở đâu viết: “Vả, ấy là những người công bình sẽ đoán xét chúng nó,
như người ta đoán xét đàn bà ngoại tình và đàn bà làm đổ máu; vì chúng nó
là ngoại tình, và có máu trong tay chúng nó. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán
như vầy: Ta sẽ đem một đám đông lên nghịch cùng chúng nó, và sẽ phó
chúng nó bị ném đi ném lại và bị cướp bóc.”
______________________________________________________

3. ==>Ở đâu viết: “Nguyện tay Chúa phù hộ người của tay hữu Chúa, Tức là
con người mà Chúa đã chọn cho mình: Rồi chúng tôi sẽ không lìa khỏi Chúa
nữa. Xin hãy làm cho chúng tôi được sống lại, thì chúng tôi sẽ cầu khẩn danh
Chúa.”
______________________________________________________

10. ==>Ở đâu viết: “Hỡi con người, về ngươi thì, ngày nào ta sẽ cất khỏi
chúng nó sức mạnh, sự vui mừng, sự vinh hiển, sự ưa thích của mắt chúng
nó, sự lòng chúng nó yêu mến, con trai và con gái chúng nó, trong ngày đó sẽ
có kẻ trốn đến báo tin cho tai ngươi nghe.”
______________________________________________________

4. ==>Ở đâu viết: “Vậy, bây giờ, các con ơi! hãy nghe ta; Ai giữ đạo ta lấy
làm có phước thay. Khá nghe lời khuyên dạy, và ở khôn ngoan, Chớ nên từ
chối nó.”
______________________________________________________

11. ==>Ở đâu viết: “Ai kiếm cách cứu sự sống mình, thì sẽ mất; ai mất sự
sống mình, thì sẽ được lại. Ta phán cùng các ngươi, trong đêm đó, hai người
nằm chung giường, một người sẽ được rước đi, còn một bị để lại.”
______________________________________________________

5. ==>Ở đâu viết: “Vì các ngươi lấy sự dối trá làm buồn lòng kẻ công bình
mà ta chưa từng làm cho lo phiền, và các ngươi làm mạnh tay kẻ dữ đặng nó
không xây bỏ đường xấu mình để được sống,”
______________________________________________________

12. ==>Ở đâu viết: “Vì Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại; họ sẽ nhạo báng Ngài,
mắng nhiếc Ngài, nhổ trên Ngài, sau khi đánh đòn rồi, thì giết Ngài đi; đến
ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Song các môn đồ không hiểu chi hết; vì nghĩa
những lời đó kín giấu cho môn đồ nên không rõ ý Đức Chúa Jêsus nói là gì.”
______________________________________________________

6. ==>Ở đâu viết: “Hãy khuyên giáo người khôn ngoan, thì người sẽ được
nên khôn ngoan hơn; Khá dạy dỗ người công bình, thì người sẽ thêm tri thức
nữa. Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết
Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.”
______________________________________________________

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.

