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Đọc kinh thánh trong 2 năm
Tên: ____________________________
Ngày 22 tháng 10 năm 2017
Tuần này Thi-thiên 128-130, Truyền-đạo 5-6, A-ghê 1-2, Công-vụ Các Sứ-đồ 13-14

1. ==> Ở đâu viết: “Vợ ngươi ở trong nhà ngươi Sẽ như cây nho thạnh mậu;
Con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi Khác nào những chồi ô-li-ve. Kìa,
người nào kính sợ Đức Giê-hô-va Sẽ được phước là như vậy.”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va là công bình; Ngài đã chặt những dây kẻ
ác. Nguyện những kẻ ghét Si-ôn Bị hổ thẹn và lui lại sau. Nguyện chúng nó
như cỏ nơi nóc nhà, Đã khô héo trước khi bị nhổ; Người gặt không nắm đầy
tay mình, Kẻ bó không gom đầy ôm mình;....”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài;
Tôi trông cậy lời của Ngài. Linh hồn tôi trông đợi Chúa Hơn người lính canh
trông đợi sáng, Thật, hơn người lính canh trông đợi sáng.”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Chớ vội mở miệng ra, và lòng ngươi chớ lật đật nói lời
trước mặt Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới
đất. Vậy nên ngươi khá ít lời.”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “Kìa, ta đã nhìn thấy rằng ăn, uống, và hưởng phước của
sự lao khổ mình làm ở dưới mặt trời trọn trong những ngày mà Đức Chúa
Trời ban cho, ấy thật là tốt và hay; vì đó là kỷ phần mình.”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “Mọi sự lao khổ của loài người là vì miệng mình, song
không hề được thỏa nguyện. Người khôn ngoan hơn chi kẻ ngu muội? Người
nghèo biết đạo ăn ở trước mặt người ta, nào có ích chi?”
______________________________________________________

7. ==>Ở đâu viết: “Vậy bây giờ Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Các
ngươi khá xem xét đường lối mình. Các ngươi gieo nhiều mà gặt ít; ăn mà
không no; uống mà không đủ; mặc mà không ấm; và kẻ nào làm thuê, đựng
tiền công mình trong túi lủng.”
______________________________________________________
8. ==>Ở đâu viết: “Vinh quang sau rốt của nhà nầy sẽ lớn hơn vinh quang
trước, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy; và ta sẽ ban sự bình an trong chốn
nầy, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Các ngươi còn có hột giống nơi hầm vựa không? Dầu cho
đến cây nho, cây vả, cây lựu, cây ô-li-ve, cũng không có cây nào ra trái.
Nhưng từ ngày nầy, ta sẽ ban phước cho các ngươi.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Bấy giờ, Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô, đầy dẫy Đức Thánh
Linh, đối mặt nhìn người, nói rằng: Hỡi người đầy mọi thứ gian trá và hung
ác, con của ma quỉ, thù nghịch cùng cả sự công bình, ngươi cứ làm hư đường
thẳng của Chúa không thôi sao?”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Phao-lô và Ba-na-ba bèn nói cùng họ cách dạn dĩ rằng:
Ấy cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi; nhưng vì
các ngươi đã từ chối, và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời,
nên đây nầy, chúng ta mới xây qua người ngoại. Vì Chúa có phán dặn chúng
ta như vầy: Ta lập ngươi lên đặng làm sự sáng cho các dân, Hầu cho ngươi
đem sự cứu-rỗi cho đến cùng cõi đất.”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Khi hai sứ đồ đã rao truyền Tin lành trong thành đó, và
làm cho khá nhiều người trở nên môn đồ, thì trở về thành Lít-trơ, thành Ycô-ni và thành An-ti-ốt, giục các môn đồ vững lòng, khuyên phải bền đỗ
trong đức tin, và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào
được nước 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.

