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Đọc kinh thánh trong 2 năm

7. ==>Ở đâu viết: “nhưng người ta và thú vật đều phải quấn bao gai. Mọi
người khá ra sức kêu cùng Đức Chúa Trời; phải, ai nấy khá bỏ đường lối xấu
mình và việc hung dữ của tay mình. Ai biết rằng hoặc Đức Chúa Trời sẽ
không xây lại và ăn năn, xây khỏi cơn nóng giận mình, hầu cho chúng ta khỏi
chết, hay sao?”
______________________________________________________

Tên: ____________________________
Ngày 2 tháng 8 năm 2020
Tuần này Thi-thiên 117-118, Châm-ngôn 28, Giô-na 1-4, Công-vụ Các Sứ-đồ 3-4

1. ==> Ở đâu viết: “Vì sự nhân từ Ngài rất lớn cho chúng ta; Sự chân thật
Đức Giê-hô-va còn đến đời đời. Ha-lê-lu-gia!”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Chúa là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa; Chúa là
Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ tôn cao Chúa. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì
Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Kẻ nào làm cho người ngay thẳng lầm lạc trong đường
xấu xa, Chính kẻ đó sẽ sa vào hố của mình đã đào; Nhưng người trọn vẹn
được hưởng phần phước lành.”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Người nào có lòng kiêu ngạo giục sự tranh cạnh; Nhưng
kẻ nào tin cậy Đức Giê-hô-va sẽ được no nê. Kẻ nào tin cậy nơi lòng mình là
kẻ ngu muội; Còn ai ăn ở cách khôn ngoan sẽ được cứu rỗi.”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “Đoạn họ bắt Giô-na, quăng xuống biển, thì sự giận dữ của
biển yên lặng. Vì vậy mà những người ấy rất kính sợ Đức Giê-hô-va. Họ
dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va, và hứa nguyện cùng Ngài.”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “Khi linh hồn tôi mòn mỏi trong tôi, thì tôi nhớ đến Đức
Giê-hô-va, Và lời cầu nguyện của tôi đạt đến Ngài, vào đền thánh Ngài.
Những kẻ chăm sự hư không giả dối, Thì lìa bỏ sự thương xót của mình.
Nhưng tôi, tôi sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng của lễ cho Ngài; Tôi sẽ trả sự tôi
đã hứa nguyện. Sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va!”
______________________________________________________

8. ==>Ở đâu viết: “Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: Hỡi Đức Giê-hôva, tôi cầu xin Ngài, ấy há chẳng phải là điều tôi đã nói khi tôi còn ở trong xứ
tôi sao? Vì đó nên tôi lật đật trốn qua Ta-rê-si vậy. Bởi tôi biết rằng Ngài là
Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn, và đổi ý không
xuống tai vạ.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Nhưng bữa sau, vừa lúc hừng đông, Đức Chúa Trời sắm
một con sâu, sâu chích dây ấy đến nỗi héo. Đoạn, đến khi mặt trời mọc, Đức
Chúa Trời sắm gió cháy thổi từ phương đông, và mặt trời giọi xuống trên đầu
Giô-na, đến nỗi ngất đi, và cầu chết mà rằng: Về phần tôi, chết còn hơn
sống!”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Các ngươi đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công bình
mà xin tha một kẻ giết người cho mình; các ngươi đã giết Chúa của sự sống
mà Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, và chúng ta là người làm
chứng về điều đó.”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa, và Chúa sai Đấng
Christ đã định cho các ngươi, tức là Jêsus, mà trời phải rước về cho đến kỳ
muôn vật đổi mới, là kỳ mà Đức Chúa Trời thuở xưa đã phán trước bởi
miệng các thánh tiên tri.”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Vả, Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân ngoại, cùng
dân Y-sơ-ra-ên thật đã nhóm họp tại thành nầy đặng nghịch cùng Đầy tớ
thánh Ngài là Đức Chúa Jêsus mà Ngài đã xức dầu cho, để làm mọi việc tay
Ngài và ý Ngài đã định trước.”
______________________________________________________
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.

