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Đọc kinh thánh trong 2 năm

7. ==>Ở đâu viết: “Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Như cây nho
trong các cây rừng mà ta lấy làm củi, ném vào trong lửa, thì ta cũng sẽ phó
dân cư Giê-ru-sa-lem như vậy. Ta sẽ để mặt ta nghịch cùng chúng nó. Chúng
nó sẽ ra khỏi lửa, nhưng lửa sẽ thiêu đốt chúng nó đi; và khi ta để mặt nghịch
cùng chúng nó, các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va.”
______________________________________________________

Tên: ____________________________
Ngày 19 tháng 1 năm 2020
Tuần này Thi-thiên 75-77, Châm-ngôn 7, Ê-xê-chi-ên 13-18, Lu-ca 15-16

1. ==>Ở đâu viết: “Vì trong tay Đức Giê-hô-va có cái chén Sôi bọt rượu;
chén ấy đầy rượu pha, Ngài rót nó ra: thật hết thảy kẻ ác nơi thế gian sẽ hút
cặn rượu ấy, Và uống nó.”
______________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Hãy hứa nguyện và trả xong cho Giê-hô-va Đức Chúa
Trời các ngươi; Hết thảy kẻ nào ở xung quanh Ngài, khá đem lễ vật dâng cho
Đấng đáng kính sợ.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Hỡi Đức Chúa Trời, các nước đã thấy Chúa; Các nước đã
thấy Chúa, bèn sợ; Những vực sâu cũng rúng động. Các mây đổ ra nước, Bầu
trời vang ra tiếng. Và các tên Chúa bay đây đó.”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Vậy bây giờ, hỡi con, hãy nghe ta, Khá chăm chỉ về các
lời của miệng ta. Lòng con chớ xây vào con đường đàn bà ấy. Chớ đi lạc
trong các lối nàng; Vì nàng làm nhiều người bị thương tích sa ngã, Và kẻ bị
nàng giết thật rất nhiều thay.”
______________________________________________________

8. ==>Ở đâu viết: “Vì Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Mầy đã khinh dể lời
thề mà dứt bỏ giao ước ta, ta sẽ đối đãi mầy như mầy đã làm. Dầu vậy, ta sẽ
nhớ lại giao ước ta đã lập với mầy đang ngày mầy thơ bé, ta vì mầy sẽ lập
một giao ước đời đời.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Thật, ta sẽ trồng nó trên núi cao của Y-sơ-ra-ên; nó sẽ nứt
nhành, và ra trái; sẽ trở nên cây hương bách tốt, cả loài chim sẽ đến núp dưới
nó; hết thảy những giống có cánh sẽ ở dưới bóng của nhánh cây.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Nhưng nếu kẻ công bình xây bỏ sự công bình của mình,
nếu nó phạm sự gian ác, nếu nó bắt chước mọi sự gớm ghiếc mà kẻ dữ tự
làm, thì nó sẽ sống không? Không có một việc công bình nào nó đã làm sẽ
được nhớ lại; vì cớ sự phạm pháp mà nó đã làm, và tội lỗi nó đã phạm, nên
nó sẽ chết trong đó.”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Người cha nói rằng: Con ơi, con ở cùng cha luôn, hết
thảy của cha là của con. Nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây
đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được.”
______________________________________________________

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: “Ngài phán cùng họ rằng: Các ngươi làm bộ công bình
qua mặt người ta, song Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi; vì sự người ta tôn
trọng là gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Luật pháp và các lời tiên tri có
đến đời Giăng mà thôi; từ đó tin lành của nước Đức Chúa Trời được truyền
ra, và ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó.”
______________________________________________________

6. ==>Ở đâu viết: “Dầu vậy, nầy, trong đó còn có kẻ sót lại, cả con trai con
gái sẽ bị đem ra: nầy, chúng nó sẽ đi ra đến cùng các ngươi; các ngươi sẽ
thấy đường lối và việc làm của chúng nó, thì sẽ tự yên ủi mình về tai vạ ta đã
giáng trên Giê-ru-sa-lem, tức về mọi sự ta đã giáng trên nó.”
______________________________________________________

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.

