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Đọc kinh thánh trong 2 năm
Tên: ____________________________
Ngày 6 tháng 12 năm 2020
Tuần này Thi-thiên 140-142, Nhã-ca 1-2, Khải-huyền 1-6, Công-vụ Các Sứ-đồ 21-22

1. ==> Ở đâu viết: “Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ binh vực duyên cớ kẻ
khổ nạn, Đoán xét công bình cho người thiếu thốn. Người công bình hẳn sẽ
cảm tạ danh Chúa; Người ngay thẳng sẽ ở trước mặt Chúa.”
_____________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Nguyện người công bình đánh tôi, ấy là ơn; Nguyện
người sửa dạy tôi, ấy khác nào dầu trên đầu, Đầu tôi sẽ không từ chối. Vì dẫu
trong khi chúng nó làm ác, tôi sẽ cứ cầu nguyện.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Xin Chúa nhìn phía hữu tôi, coi; Chẳng có ai nhận biết
tôi; Tôi cũng không có nơi nào để nương náu mình; Chẳng người nào hỏi
thăm linh hồn tôi.”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Hỡi người đẹp hơn hết trong các người nữ, Nếu ngươi
chẳng biết, hãy ra theo dấu của bầy, Và chăn các dê con mình gần bên trại kẻ
chăn chiên. Hỡi bạn tình ta, ta sánh mình như ngựa cái của xe Pha-ra-ôn..”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “Cho đến hừng đông lố ra, Và bóng tối tan đi. – Hỡi lương
nhân tôi, hãy trở về, Khá giống như con hoàng dương hay là con nai tơ Trên
hòn núi Bê-thẹt.”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết;
nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi, mà rằng: Đừng sợ chi, ta là Đấng trước
hết và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời,
cầm chìa khóa của sự chết và Âm phủ.”
______________________________________________________

7. ==>Ở đâu viết: “Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các
Hội thánh: Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho ma-na đang giấu kín; và ta sẽ cho nó
hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết
đến.”
______________________________________________________
8. ==>Ở đâu viết: “Ta biết công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng
không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay! Vậy, vì ngươi hâm hẩm,
không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Bốn con sanh vật ấy mỗi con có sáu cánh, chung quanh
mình và trong mình đều có mắt; ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt:
Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, Đấng Toàn
năng, TRƯỚC ĐÃ CÓ, NAY HIỆN CÓ, SAU CÒN ĐẾN!”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Khi Chiên Con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có
những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ
đã làm. Chúng đều kêu lên lớn tiếng rằng: Lạy Chúa là Đấng thánh và chân
thật, Chúa trì hưỡn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở
trên đất cho đến chừng nào?”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Còn người ngoại đã tin, chúng tôi có viết thơ cho họ về
điều chúng tôi đã định: là chỉ phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết và
thú vật chết ngột, cùng chớ gian dâm.”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Đoạn, người nói với tôi rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ
chúng ta đã định cho anh được biết ý muốn Chúa, được thấy Đấng Công bình
và nghe lời nói từ miệng Ngài. Vì anh sẽ làm chứng cho Ngài trước mặt mọi
người, về những việc anh đã thấy và nghe. Bây giờ, anh còn trễ nải làm chi?
Hãy chờ dậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép báp-têm và làm sạch tội lỗi
mình đi.”
______________________________________________________
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.

