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1. ==> Ở đâu viết: “Nguyện sự hòa bình ở trong vách tường ngươi, Sự thới
thạnh trong các cung ngươi! Vì cớ anh em ta và bầu bạn ta, Ta nói rằng:
Nguyện sự hòa bình ở trong ngươi!”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Mắt kẻ tôi tớ trông nơi tay ông chủ mình, Mắt con đòi
trông nơi tay bà chủ mình thể nào, Thì mắt chúng tôi ngưỡng vọng Giê-hô-va
Đức Chúa Trời chúng tôi thể ấy, Cho đến chừng nào Ngài thương xót chúng
tôi.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, Ngài không phó
chúng ta làm mồi cho răng chúng nó! Linh hồn chúng ta thoát khỏi như chim
thoát khỏi rập kẻ đánh chim; Rập đã dứt, chúng ta bèn thoát khỏi.”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Ta cũng chuyên lòng học biết sự khôn ngoan, và biết sự
ngu dại điên cuồng; ta nhìn biết điều đó cũng là theo luồng gió thổi. Vì nếu
sự khôn ngoan nhiều, sự phiền não cũng nhiều; ai thêm sự tri thức ắt thêm sự
đau đớn.”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “Nên ta có nói trong lòng rằng: Sự xảy đến cho kẻ dại, sẽ
xảy đến cho ta cũng vậy; vậy, ta có nhiều khôn ngoan như thế mà làm chi?
Ta lại nói trong lòng rằng: Điều đó là một sự hư không nữa.”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “Bởi Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan, thông sáng, và
vui vẻ cho kẻ nào đẹp lòng Ngài; nhưng Ngài khiến cho kẻ có tội phải lao
khổ mà thâu góp chất chứa, để rồi ban cho người đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Điều đó cũng là sự hư không, theo luồng gió thổi.”
______________________________________________________

7. ==>Ở đâu viết: “Mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn
được sự trái ngược. Sao Ngài nhìn xem kẻ làm sự dối trá, khi kẻ dữ nuốt
người công bình hơn nó, sao Ngài nín lặng đi?”
______________________________________________________
8. ==>Ở đâu viết: “Khốn thay cho kẻ lấy huyết dựng ấp, và lấy sự gian ác
xây thành! Phải, ấy há chẳng phải bởi Đức Giê-hô-va vạn quân mà các dân
làm việc cho lửa, và các nước nhọc nhằn cho sự hư không hay sao? Vì sự
nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất như nước đầy tràn
biển.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, Tôi sẽ
hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Đức Giê-hô-va là Chúa, là
sức mạnh của tôi, Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu, Khiến tôi
đi trên các nơi cao của mình.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Vả, tại Đa-mách có một môn đồ tên là A-na-nia. Chúa
phán cùng người trong sự hiện thấy rằng: Hỡi A-na-nia! Người thưa rằng:
Lạy Chúa, có tôi đây. Chúa phán rằng: Hãy chờ dậy, đi lên đường gọi là
đường Ngay thẳng, tìm tên Sau-lơ, người Tạt-sơ, ở nhà Giu-đa; vì người
đang cầu nguyện, và đã thấy một người, tên là A-na-nia, bước vào đặt tay
trên mình, để cho người được sáng mắt lại.”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Tiếng đó lại phán cùng người lần thứ hai rằng: Phàm vật
chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ cầm bằng dơ dáy. Lời đó lặp lại
ba lần; rồi vật ấy liền bị thâu lên trên trời.”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Khi Phi-e-rơ đang nói, thì Đức Thánh Linh giáng trên
mọi người nghe đạo. Các tín đồ đã chịu phép cắt bì, là những kẻ đồng đến
với Phi-e-rơ, đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra
trên người ngoại nữa. Vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen
ngợi Đức Chúa Trời.”
______________________________________________________
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.

