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Đọc kinh thánh trong 2 năm
Tên: ____________________________
Ngày 5 tháng 7 năm 2020
Tuần này Thi-thiên 111-113, Châm-ngôn 25, A-mốt 5-9, Giăng 19-21

1. ==> Ở đâu viết: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan;
Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến
đời đời.”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Người vãi tiền tài, bố thí kẻ thiếu thốn; Sự công bình
người còn đến đời đời. Sừng người sẽ được ngước lên cách vinh hiển.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Ai giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi? Ngôi
Ngài ở trên cao; Ngài hạ mình xuống Đặng xem xét trời và đất. Ngài nâng đỡ
người khốn cùng lên khỏi bụi tro, Cất kẻ thiếu thốn khỏi đống phân,”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Tin lành ở xứ xa đến, Giống như nước mát mẻ cho người
khát khao. Người công bình xiêu tó trước mặt kẻ gian ác, Khác nào một suối
nước bị dấy đục, một nguồn nước bị hư.”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “Hãy tìm điều lành và đừng tìm điều dữ, hầu cho các
ngươi được sống, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ở cùng ngươi,
như các ngươi nói vậy. Hãy ghét điều dữ mà ưa điều lành; hãy lập sự công
bình nơi cửa thành. Có lẽ Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ra ơn cho
những kẻ còn sót lại của Giô-sép!”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “Người ta há cho ngựa chạy trên vầng đá sao! Người ta há
đem bò cày tại đó? Nhưng các ngươi đã đổi sự chánh trực làm cay đắng, và
đổi trái công bình ra ngải cứu.”
______________________________________________________

7. ==>Ở đâu viết: “A-mốt trả lời cho A-ma-xia rằng: Ta không phải là đấng
tiên tri, cũng không phải con đấng tiên tri; nhưng ta là một kẻ chăn, sửa soạn
những cây vả rừng. Đức Giê-hô-va đã bắt lấy ta từ sau bầy, và Đức Giê-hôva phán cùng ta rằng: Hãy đi nói tiên tri cho dân Y-sơ-ra-ên ta.”
______________________________________________________
8. ==>Ở đâu viết: “Chúa Giê-hô-va phán: Sẽ xảy ra trong ngày đó, ta sẽ
khiến mặt trời lặn đi trong lúc giữa trưa, và khiến đất tối tăm trong giữa ban
ngày. Ta sẽ đổi ngày lễ các ngươi ra sầu thảm, và hết thảy bài ca tụng các
ngươi ra ca thương. Ta sẽ thắt bao gai trên mọi lưng, và làm cho mọi đầu đều
sói. Ta sẽ đặt đất nầy trong sự sầu thảm, như là mất con trai một, và sự cuối
cùng nó sẽ như ngày đắng cay.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Ta sẽ đem phu tù của dân Y-sơ-ra-ên ta trở về; chúng nó
sẽ lập lại các thành bị phá, và ở đó. Chúng nó sẽ trồng vườn nho và uống
rượu nó, sẽ cày cấy vườn mình và ăn trái nó. Ta sẽ lại trồng chúng nó trên đất
chúng nó, và chúng nó sẽ không hề bị nhổ khỏi đất mình mà ta đã ban cho,
Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ngươi phán vậy.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Vì điều đó xảy ra, cho được ứng nghiệm lời Kinh thánh
nầy: Chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị gãy. Lại có lời Kinh thánh nầy
nữa: Chúng sẽ ngó thấy người mà mình đã đâm.”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà
rằng: Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho, thì
tội sẽ được tha; còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại, thì sẽ bị cầm cho kẻ đó.”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ,
ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi; nhưng khi ngươi già, sẽ giơ
bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không
muốn.”
______________________________________________________
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.

