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Đọc kinh thánh trong 2 năm

7. ==>Ở đâu viết: “Hỡi ngươi là kẻ ở trong khe vầng đá, trong nơi cao, ngươi
nói trong lòng mình rằng: Ai sẽ có thể xô ta xuống đất? Sự kiêu ngạo của
lòng ngươi đã lừa dối ngươi. Dầu ngươi lên cao như chim ưng, dầu ngươi lót
ổ giữa các ngôi sao, ta cũng sẽ xô ngươi xuống khỏi đó, Đức Giê-hô-va phán
vậy!”
______________________________________________________

Tên: ____________________________
Ngày 30 tháng 07 năm 2017
Tuần này Thi-thiên 114-116, Châm-ngôn 26-27, Áp-đia 1, Công-vụ Các Sứ-đồ 1-2

1. ==> Ở đâu viết: “Ớ biển, nhân sao ngươi chạy trốn? Ớ Giô-đanh, vì cớ gì
mà ngươi chảy trở lại sau? Ớ núi, nhân sao ngươi nhảy như chiên đực? Ớ
nổng, vì cớ gì mà ngươi nhảy như chiên con?.”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Ngài sẽ ban phước cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va,
Hoặc nhỏ hay lớn đều cũng vậy. Nguyện Đức Giê-hô-va gia thêm phước
Ngài Cho các ngươi và cho con cháu các ngươi. Đức Giê-hô-va, là Đấng
dựng nên trời đất, Đã ban phước cho các ngươi.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Sự chết của các người thánh Là quí báu trước mặt Đức
Giê-hô-va. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi thật là tôi tớ Ngài; Tôi là tôi tớ Ngài, con
trai con đòi của Ngài; Ngài đã mở lòi tói tôi.”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Kẻ nào ghen ghét, dùng môi miệng nói giả đò, Nhưng
trong lòng nó nuôi sự gian lận; Khi nó nói ngọt nhạt, thì chớ tin; Vì trong
lòng nó có bảy sự gớm ghiếc.”
______________________________________________________

8. ==>Ở đâu viết: “Vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần trên hết thảy các
nước: bấy giờ người ta sẽ làm cho ngươi như chính mình ngươi đã làm;
những việc làm của ngươi sẽ đổ lại trên đầu ngươi.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Các người đó đang ngó chăm trên trời trong lúc Ngài ngự
lên, xảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt, và nói rằng: Hỡi
người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được
cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy
Ngài lên trời vậy.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “rồi cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, Ngài biết lòng mọi
người, xin tỏ ra cho chúng tôi nội hai người nầy ai là người Chúa đã chọn,
đặng dự vào chức vụ sứ đồ, thay vì Giu-đa đã bỏ đặng đi nơi của nó. Đoạn,
bắt thăm, trúng nhằm Ma-thia; người bèn được bổ vào mười một sứ đồ.”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy: Đức Chúa
Jêsus ở Na-xa-rét, tức là Người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền
phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho Người trong vòng
các ngươi, như chính các ngươi đều biết.”
______________________________________________________

5. ==>Ở đâu viết: “Chớ khoe khoang về ngày mai; Vì con chẳng biết ngày
mai sẽ sanh ra điều gì. Hãy để cho kẻ khác khen ngợi con, miệng con chẳng
nên làm; Để cho một người ngoài tán mỹ con, môi con đừng làm.”
______________________________________________________

12. ==>Ở đâu viết: “Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ,
sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính
sợ, vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin
Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung.”
______________________________________________________

6. ==>Ở đâu viết: “Hãy rán biết cảnh trạng bầy chiên con, Và lo săn sóc các
đàn bò của con; Vì sự giàu có không lưu tồn mãi mãi, Và mũ triều thiên há
còn đến đời đời sao? Cỏ khô đã mất đi, cỏ non bèn mọc ra, Và người ta thâu
nhập rau cỏ núi.”
______________________________________________________

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.

