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Đọc kinh thánh trong 2 năm

7. ==>Ở đâu viết: “Vì từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, danh ta
sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Trong khắp mọi nơi, người ta sẽ dâng hương và
của lễ thanh sạch cho danh ta; vì danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại, Đức
Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”
______________________________________________________

Tên: ____________________________
Ngày 03 tháng 12 năm 2017
Tuần này Thi-thiên 137-139, Truyền-đạo 11-12, Ma-la-chi 1-4, Công-vụ Các Sứ-đồ 19-20

1. ==> Ở đâu viết: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại các con cái Ê-đôm;
Trong ngày Giê-ru-sa-lem, Chúng nó nói rằng: Hãy hủy hoại, hãy hủy hoại
Cho đến tận nền nó đi!”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Dẫu tôi đi giữa gian truân, Chúa sẽ làm cho tôi được
sống, Giơ tay Chúa ra chống trả cơn giận của kẻ thù nghịch tôi, Và tay hữu
Chúa sẽ cứu tôi.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quí báu cho tôi
thay! Số các tư tưởng ấy thật lớn thay! Nếu tôi muốn đếm các tư tưởng ấy,
thì nhiều hơn cát. Khi tôi tỉnh thức tôi còn ở cùng Chúa.”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá
đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình
muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc
ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét.”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo hóa
ngươi, trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà
ngươi nói rằng: Ta không lấy làm vui lòng; trước khi ánh sáng mặt trời, mặt
trăng, và các ngôi sao chưa tối tăm, và mây chưa lại tuôn đến sau cơn mưa;”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết nầy: Khá kính sợ
Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi. Vì
Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đỗi việc kín nhiệm hơn
hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy.”
______________________________________________________

8. ==>Ở đâu viết: “Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dầu có dư dật, chỉ làm
nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một
dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình; chớ đãi
cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Những kẻ ấy sẽ thuộc về
ta, làm cơ nghiệp riêng của ta trong ngày ta làm; và ta sẽ tiếc chúng nó như
một người tiếc con trai mình hầu việc mình. Bấy giờ các ngươi sẽ trở lại và
sẽ phân biệt giữa kẻ công bình và kẻ gian ác, giữa kẻ hầu việc Đức Chúa Trời
và kẻ không hầu việc Ngài.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Các ngươi sẽ giày đạp những kẻ ác, vì trong ngày ta
làm, chúng nó sẽ như là tro dưới bàn chân các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn
quân phán vậy. Các ngươi khá nhớ lại luật pháp của đầy tớ ta là Môi-se, mà
ta đã truyền cho nó tại Hô-rép, tức là những lệ luật và mạng lịnh cho cả Ysơ-ra-ên.”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Phần nhiều kẻ đã tin, đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã
làm. Có lắm người trước theo nghề phù pháp đem sách vở mình đốt trước
mặt thiên hạ; người ta tính giá sách đó, cộng là năm muôn đồng bạc. Ấy vậy,
nhờ quyền phép của Chúa, đạo bèn đồn ra, càng ngày càng được thắng.”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó
làm việc như vậy, để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa
Jêsus có phán rằng: Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.”
______________________________________________________
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.

