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Đọc kinh thánh trong 2 năm

7. ==>Ở đâu viết: “Nầy là những sự các ngươi phải làm: Ai nấy khá lấy điều
thật nói cùng kẻ lân cận mình; hãy làm sự chân thật và sự phán xét bình an
trong cửa thành các ngươi. Chớ toan sự dữ trong lòng nghịch cùng kẻ lân
cận; và chớ ưa sự thề dối, vì ấy đó là những điều mà ta ghét, Đức Giê-hô-va
phán vậy.”
______________________________________________________

Tên: ____________________________
Ngày 19 tháng 11 năm 2017
Tuần này Thi-thiên 134-136, Truyền-đạo 9-10, Xa-cha-ri 8-14, Công-vụ Các Sứ-đồ 17-18

1. ==> Ở đâu viết: “Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, là kẻ ban đêm đứng tại
nhà Ngài, Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Hãy giơ tay lên hướng về nơi
thánh, Và ngợi khen Đức Giê-hô-va!”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Hình tượng có miệng mà không nói, Có mắt mà chẳng
thấy, Có tai mà không nghe, Và miệng nó không hơi thở. Phàm kẻ nào làm
hình tượng, và nhờ cậy nơi nó, Đều giống như nó.;”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Ngài phân Biển đỏ ra làm hai, Vì sự nhân từ Ngài còn
đến đời đời; Khiến Y-sơ-ra-ên đi qua giữa biển ấy, Vì sự nhân từ Ngài còn
đến đời đời; Xô Pha-ra-ôn và cả đạo binh người xuống Biển đỏ, Vì sự nhân
từ Ngài còn đến đời đời;”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Nầy là các việc khác mà ta đã suy nghĩ và chuyên lòng
hiểu rõ ràng: ta thấy người công bình và khôn ngoan, luôn với việc làm của
họ, đều ở trong tay Đức Chúa Trời; hoặc sự yêu hay là sự ghét, loài người
chẳng biết rõ: thảy đều thuộc về cuộc tương lai.”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “Lời của người khôn ngoan được nghe tại nơi êm lặng còn
hơn tiếng kêu la của kẻ cai trị trong đám dại dột. Sự khôn ngoan hơn đồ binh
khí; nhưng chỉ một người có tội phá hủy được nhiều sự lành.”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “Lời nói của miệng nó, khởi đầu là ngu dại, cuối cùng vẫn
điên cuồng nguy hiểm. Kẻ ngu muội hay nói nhiều lời; dầu vậy, người ta
chẳng biết điều sẽ xảy đến; và ai là kẻ tỏ ra được cho nó sự sẽ có sau mình?”
______________________________________________________

8. ==>Ở đâu viết: “Ta sẽ làm cho nhà Giu-đa nên mạnh, và cứu nhà Giô-sép.
Ta sẽ đem chúng nó trở về, vì thương xót chúng nó, và chúng nó sẽ như là
chưa từng bị ta chê bỏ, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó, ta sẽ
nhậm lời chúng nó.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài xin ra trên nhà
Đa-vít, và trên dân cư Giê-ru-sa-lem; chúng nó sẽ nhìn xem ta là Đấng chúng
nó đã đâm; và chúng nó sẽ thương khóc, như là thương khóc con trai một, sẽ
ở trong sự cay đắng, như khi người ta ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu
lòng.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Vả, nầy sẽ là tai vạ mà Đức Giê-hô-va dùng để phạt mọi
dân tranh chiến cùng Giê-ru-sa-lem: Ngài sẽ làm cho ai nấy khi chân đang
đứng thì thịt mục nát ra, mắt mục trong vành nó, lưỡi mục trong miệng nó.”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó,
mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn, vì Ngài đã chỉ
định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi Người
Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến Người từ kẻ chết sống lại, để làm
chứng chắc về điều đó cho thiên hạ.”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Bấy giờ có một người Giu-đa tên là A-bô-lô, quê tại
thành A-léc-xan-tri, là tay khéo nói và hiểu Kinh thánh, đến thành Ê-phê-sô.
Người đã học đạo Chúa; nên lấy lòng rất sốt sắng mà giảng và dạy kĩ càng
những điều về Đức Chúa Jêsus, dẫu người chỉ biết phép báp-têm của Giăng
mà thôi.”
______________________________________________________
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.

