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Đọc kinh thánh trong 2 năm
Tên: ____________________________
Ngày 1 tháng 3 năm 2020
Tuần này Thi-thiên 84-86, Châm-ngôn 11-12, Ê-xê-chi-ên 31-36, Lu-ca 21-22

1. ==>Ở đâu viết: “Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn một ngàn
ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi, Hơn là ở
trong trại kẻ dữ.”
______________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho chúng tôi thấy sự nhân từ
Ngài, Và ban cho chúng tôi sự cứu rỗi của Ngài, Tôi sẽ nghe điều Giê-hô-va
Đức Chúa Trời phán: Vì Ngài sẽ phán bình an cho dân sự, và cho người
thánh của Ngài. Nhưng họ chớ nên trở lại sự ngu dại nữa.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Hỡi Đức Chúa Trời, những kẻ kiêu ngạo đã dấy nghịch
cùng tôi, Một lũ người hung bạo tìm hại mạng sống tôi; Chúng nó chẳng để
Chúa đứng trước mặt mình. Nhưng, Chúa ơi, Chúa là Đức Chúa Trời hay
thương xót và làm ơn, Chậm nóng giận, có sự nhân từ và sự chân thật dư
dật.”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Ai tìm cầu sự thiện, tìm kiếm ân điển; Nhưng ai tìm cầu
điều ác, tất ác sẽ xảy đến cho nó. Kẻ nào tin cậy nơi của cải mình sẽ bị xiêu
ngã; Còn người công bình được xanh tươi như lá cây.”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “Người khôn khéo giấu điều mình biết; Còn lòng kẻ ngu
muội xưng ra sự điên dại mình. Tay người siêng năng sẽ cai trị; Nhưng tay
kẻ biếng nhác phải phục dịch.”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Vì ngươi cao
lớn, và nó đã vượt ngọn nó đến tận mây, và lòng nó đã kiêu ngạo vì mình cao
lớn;”
______________________________________________________

7. ==>Ở đâu viết: “vì ta rải sự khiếp sợ người ra trên đất người sống. Thật,
Pha-ra-ôn và cả dân người sẽ nằm giữa những kẻ chưa chịu cắt bì, với những
kẻ đã bị giết bởi gươm, Chúa Giê-hô-va phán vậy.”
______________________________________________________
8. ==>Ở đâu viết: “Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người,
những kẻ ở trong nơi đổ nát chất đống trên đất Y-sơ-ra-ên nói rằng: Áp-raham chỉ có một mình mà đã hưởng được đất nầy; chúng ta đông người, thì
đất nầy sẽ được ban cho chúng ta làm cơ nghiệp.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “nên Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ta sẽ
đãi mầy bằng cơn giận và sự ghét mà mầy đã bởi lòng ghen tương tỏ ra
nghịch cùng chúng nó, và khi ta xét đoán mầy, ta sẽ tỏ mình ra giữa chúng
nó.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Chúa Giê-hô-va phán: Chẳng phải vì cớ các ngươi mà ta
làm như vậy, các ngươi khá biết rõ. Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, khá biết hổ và mắc
cỡ về đường lối mình. Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ngày mà ta sẽ làm
sạch mọi tội lỗi các ngươi, ta sẽ lại làm cho thành các ngươi có dân ở, và
những chỗ đổ nát sẽ dựng lại.”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Vậy, hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ,
sự say sưa và sự lo lắng đời nầy làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng, và e
ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa; vì ngày đó sẽ đến cho
mọi người ở khắp trên mặt đất cũng vậy. Vậy, hãy tỉnh thức luôn và cầu
nguyện, để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra, và đứng trước
mặt Con người.”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Họ hỏi Ngài rằng: Nếu ngươi phải là Đấng Christ, hãy
xưng ra cho chúng ta. Ngài đáp rằng: Nếu ta nói, thì các ngươi không tin; nếu
ta tra gạn các ngươi, thì các ngươi không trả lời. Nhưng từ nay về sau, Con
người sẽ ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời.”
______________________________________________________
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.

