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Đọc kinh thánh trong 2 năm
Tên: ____________________________
Ngày 27 tháng 9 năm 2020
Tuần này Thi-thiên 125-127, Truyền-đạo 3-4, Sô-phô-ni 1-3, Công-vụ Các Sứ-đồ 11-12

1. ==> Ở đâu viết: “Vì cây gậy kẻ ác sẽ không được đặt Trên sản nghiệp
người công bình; Hầu cho người công bình không đưa tay ra về sự gian ác.”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Bấy giờ miệng chúng tôi đầy sự vui-cười, Lưỡi chúng tôi
hát những bài mừng rỡ. Trong các dân ngoại người ta nói rằng: Đức Giê-hôva đã làm cho họ những việc lớn. Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những
việc lớn; Nhân đó chúng tôi vui mừng.”
______________________________________________________

7. ==>Ở đâu viết: “Ngày ấy là ngày thạnh nộ, ngày hoạn nạn và buồn rầu,
ngày hủy phá và hoang vu, ngày tối tăm và mờ mịt, ngày mây và sương mù,
ngày mà tiếng kèn và tiếng báo giặc nghịch cùng các thành bền vững và các
tháp cao góc thành.”
______________________________________________________
8. ==>Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va sẽ tỏ ra là đáng sợ cho chúng nó; vì Ngài
sẽ làm cho các thần trên đất chịu đói; và người ta ai nấy sẽ từ nơi mình thờ
lạy Ngài, dầu hết thảy các cù lao các nước cũng vậy. Hỡi dân cư Ê-thi-ô-bi,
các ngươi cũng sẽ bị đâm bởi gươm ta.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Trong lúc đó, ta sẽ đem các ngươi trở về, trong lúc đó ta
sẽ nhóm các ngươi lại; vì ta sẽ làm cho các ngươi nổi danh tiếng và được
khen lao giữa mọi dân trên đất, khi ta đem phu tù các ngươi về trước mặt các
ngươi, Đức Giê-hô-va có phán vậy.”
______________________________________________________

3. ==>Ở đâu viết: “Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, Thì những thợ xây cất
làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành, Thì người
canh thức canh luống công.”
______________________________________________________

10. ==>Ở đâu viết: “Ta bèn nhớ lại lời Chúa đã truyền rằng: Giăng đã làm
phép báp-têm bằng nước; nhưng các ngươi sẽ chịu phép báp-têm bằng Đức
Thánh Linh. Vậy, nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ cũng một ơn như cho
chúng ta, là kẻ đã tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, thì ta là ai, mà ngăn trở
Đức Chúa Trời được?”
______________________________________________________

4. ==>Ở đâu viết: “Ta lại còn thấy dưới mặt trời, trong nơi công đường có sự
gian ác, và tại chốn công bình có sự bất nghĩa. Ta bèn nói trong lòng rằng:
Đức Chúa Trời sẽ đoán xét kẻ công bình và người gian ác; vì ở đó có kỳ định
cho mọi sự mọi việc.”
______________________________________________________

11. ==>Ở đâu viết: “Nhưng người lấy tay ra dấu biểu chúng làm thinh, rồi
thuật lại cho biết Chúa đã dùng cách nào cứu mình khỏi ngục; đoạn, người
lại dặn rằng: Hãy cho Gia-cơ và anh em biết điều nầy. Rồi đó, người bước ra
sang nơi khác.”
______________________________________________________

5. ==>Ở đâu viết: “Ta xây lại, xem xét mọi sự hà hiếp làm ra ở dưới mặt trời;
kìa, nước mắt của kẻ bị hà hiếp, song không ai an ủi họ! Kẻ hà hiếp có quyền
phép, song không ai an ủi cho kẻ bị hà hiếp!”
______________________________________________________

12. ==>Ở đâu viết: “Bấy giờ, đạo Đức Chúa Trời tấn tới rất nhiều, càng ngày
càng tràn thêm ra. Ba-na-ba và Sau-lơ làm chức vụ mình xong rồi, bèn từ
thành Giê-ru-sa-lem trở về thành An-ti-ốt, dẫn theo Giăng, cũng gọi là Mác.”
______________________________________________________

6. ==>Ở đâu viết: “Một kẻ trẻ tuổi nghèo mà khôn, hơn một ông vua già cả
mà dại, chẳng còn biết nghe lời khuyên can. Vì kẻ trẻ ra khỏi ngục khám
đặng làm vua, dầu sanh ra nghèo trong nước mình.”
______________________________________________________

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.

