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Đọc kinh thánh trong 2 năm

7. ==>Ở đâu viết: “Bây giờ có nhiều nước nhóm lại nghịch cùng ngươi, nói
rằng: Nguyền cho nó bị uế tục, và nguyền cho con mắt chúng ta xem thấy sự
ước ao mình xảy đến trên Si-ôn! Song chúng nó không biết ý tưởng Đức Giêhô-va, không hiểu mưu của Ngài; vì Ngài đã nhóm chúng nó lại như những
bó lúa đến nơi sân đạp lúa.”
______________________________________________________

Tên: ____________________________
Ngày 16 tháng 8 năm 2020
Tuần này Thi-thiên 119, Châm-ngôn 29-30, Mi-chê 1-7, Công-vụ Các Sứ-đồ 5-6

1. ==> Ở đâu viết: “Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn;
Chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi có trông cậy nơi
sự cứu rỗi của Ngài. Và làm theo các điều răn Ngài.”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Sự kiêu ngạo của người sẽ làm hạ người xuống; Nhưng ai
có lòng khiêm nhượng sẽ được tôn vinh. Kẻ nào chia phần với tay ăn trộm
ghét linh hồn mình; Nó nghe lời thề, mà không tỏ điều gì ra.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Con mắt nhạo báng cha mình, Khinh sự vâng lời đối với
mẹ mình, Các con quạ của trũng sẽ móc mắt ấy, Và các chim ưng con sẽ ăn
nó đi.”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Vậy nên ta sẽ khóc lóc và thở than, cởi áo và đi trần
truồng. Ta sẽ kêu gào như chó rừng, và rên siết như chim đà. Vì vết thương
của nó không thể chữa được; nó cũng lan ra đến Giu-đa, kịp đến cửa dân ta,
tức là đến Giê-ru-sa-lem.”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “Hỡi nhà Gia-cốp! Há phải rằng Thần của Đức Giê-hô-va
là kém sút sao? Đó há phải là việc Ngài làm sao? Nhưng lời của ta há chẳng
có ích cho kẻ bước theo sự ngay thẳng sao?”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “Bấy giờ chúng nó sẽ kêu cùng Đức Giê-hô-va, nhưng
Ngài không trả lời. Phải, Ngài sẽ giấu mặt khỏi chúng nó trong lúc ấy theo
như những việc dữ chúng đã làm.”
______________________________________________________

8. ==>Ở đâu viết: “Phần sót lại của Gia-cốp cũng sẽ ở giữa các nước và ở
giữa nhiều dân, như sư tử ở giữa những thú rừng, và như sư tử con ở giữa các
bầy chiên: khi nó đi qua thì chà đạp và cắn xé, không ai cứu được hết.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều
mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân
từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài, tha thứ sự gian ác,
và bỏ qua sự phạm pháp của dân sót của sản nghiệp Ngài? Ngài không cưu
giận đời đời, vì Ngài lấy sự nhân từ làm vui thích.”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Đức
Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta
đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại, là Đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và
giết đi. Đức Chúa Trời đã đem Đấng ấy lên bên hữu Ngài, làm Vua và Cứu
Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Y-sơ-ra-ên. Còn Chúng ta đây
là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời
đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy. ”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Chúng đặt ra những kẻ chứng dối, nói rằng: Người nầy
hằng nói những lời phạm đến nơi thánh và luật pháp. Vì chưng chúng ta đã
nghe người nói rằng Jêsus ở Na-xa-rét nầy sẽ phá nơi đây và đổi tục lệ mà
Môi-se đã truyền lại cho chúng ta.”
______________________________________________________
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.

