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Đọc kinh thánh trong 2 năm
Tên: ____________________________
Ngày 10 tháng 09 năm 2017
Tuần này Thi-thiên 120-121, Châm-ngôn 31, Na-hum 1-3, Công-vụ Các Sứ-đồ 7-8

1. ==> Ở đâu viết: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giải cứu linh hồn tôi khỏi
môi dối trá, Khỏi lưỡi phỉnh gạt. Ớ lưỡi phỉnh gạt, người ta sẽ ban cho ngươi
chi? Thêm cho ngươi điều gì nữa?”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, Là Đấng đã dựng
nên trời và đất. Ngài không để cho chân ngươi xiêu tó; Đấng gìn giữ ngươi
không hề buồn ngủ.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Hãy mở miệng mình binh kẻ câm, Và duyên cớ của các
người bị để bỏ. Khá mở miệng con, xét đoán cách công bình, Và phân xử
phải nghĩa cho người buồn thảm và nghèo nàn.”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào
kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Hãy ban cho nàng bông trái của
tay nàng; Khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại trong cửa thành.”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va là tốt lành, làm đồn lũy trong ngày hoạn
nạn, và biết những kẻ ẩn náu nơi Ngài. Ngài dùng nước lụt hủy diệt chỗ nó,
và đuổi kẻ thù nghịch mình vào sự tối tăm.”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Dầu chúng nó sức mạnh
đầy đủ và người đông cũng sẽ bị trừ đi và trở nên hư không. Dầu ta đã làm
khổ ngươi, song ta sẽ chẳng làm khổ ngươi nữa. Nhưng bấy giờ ta sẽ bẻ gãy
ách nó khỏi ngươi, và bứt đứt dây ngươi.”
______________________________________________________

7. ==>Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: Nầy, ta nghịch cùng
ngươi, sẽ đốt xe cộ ngươi, và làm cho tan ra khói; gươm sẽ nuốt những sư tử
con của ngươi; ta sẽ dứt mồi ngươi khỏi đất; và tiếng của những sứ giả ngươi
sẽ không nghe nữa.”
______________________________________________________
8. ==>Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Nầy, ta nghịch cùng
ngươi; ta lột áo xống ngươi, phô bày sự trần truồng ngươi ra cho các dân tộc,
và tỏ sự xấu hổ ngươi ra cho các nước. Ta sẽ ném sự ô uế gớm ghiếc của
ngươi trên ngươi, làm cho ngươi nên khinh hèn, làm trò cho mọi người xem.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Hỡi vua A-si-ri, những kẻ chăn của ngươi ngủ rồi! Những
kẻ sang trọng của ngươi đều yên nghỉ; dân sự ngươi tan lạc nơi các núi,
không ai nhóm họp chúng nó lại. Vết thương ngươi không thuốc chữa, dấu
vít ngươi rất hiểm nghèo; phàm kẻ nghe nói về ngươi đều vỗ tay trên ngươi;
vì ai là kẻ chẳng từng chịu luôn sự hung ác của ngươi!”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Đức Chúa Trời phán như vầy: Dòng dõi ngươi sẽ ở ngụ
nơi đất khách, người ta sẽ bắt chúng nó làm tôi và hà hiếp trong bốn trăm
năm. Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nhưng ta sẽ đoán xét dân đã bắt chúng nó
làm tôi, kế đó, chúng nó sẽ ra khỏi, và thờ phượng ta trong nơi nầy.”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Nhưng người, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó
chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Jêsus đứng
bên hữu Đức Chúa Trời; thì người nói rằng: Kìa, ta thấy các từng trời mở ra,
và Con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời.”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Hai người tới nơi, cầu nguyện cho các môn đồ mới, để
cho được nhận lấy Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống
trên một ai trong bọn đó; họ chỉ nhân danh Đức Chúa Jêsus mà chịu phép
báp-têm thôi. Phi-e-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ, thì đều được
nhận lấy Đức Thánh Linh.”
______________________________________________________
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.

