HỘI-THÁNH TIN-LÀNH VIỆT-NAM HOUSTON
12343 Old Walters Rd. Houston, TX 77014
Điện Thoại: 281-583-8821 – Website: www.tinlanhhouston.org

Đọc kinh thánh trong 2 năm
Tên: ____________________________
Ngày 15 tháng 01 năm 2017
Tuần này Thi-thiên 72-74, Châm-ngôn 5-6, Ê-xê-chi-ên 7-12, Lu-ca 13-14

1. ==>Ở đâu viết: “Danh người sẽ còn mãi mãi, Hễ mặt trời còn đến chừng
nào, danh người sẽ noi theo chừng nấy: Người ta sẽ nhân danh người mà
chúc phước nhau! Các nước đều sẽ xưng người là có phước.”
______________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Nhưng lấy làm tốt thay cho tôi đến gần Đức Chúa Trời;
Tôi nhờ Chúa Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, Đặng thuật lại hết thảy
các công việc Ngài.”
______________________________________________________

7. ==>Ở đâu viết: “Vậy nên ta cũng sẽ làm y theo cơn giận; mắt ta chẳng
đoái tiếc chúng nó, và ta không thương xót đâu. Dầu chúng nó kêu la om sòm
vang đến tai ta, ta chẳng thèm nghe chúng nó.”
______________________________________________________
8. ==>Ở đâu viết: “Sự vinh hiển Đức Giê-hô-va ra khỏi ngạch cửa nhà, và
đứng trên các chê-ru-bin. Các chê-ru-bin sè cánh dấy lên khỏi đất, mà ra
trước mắt ta, và các bánh xe ở kề nó; chúng nó dừng nơi lối vào cửa đông
nhà Đức Giê-hô-va, và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên ở trên
chúng nó.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Nhưng, những kẻ để lòng bước theo sự ham mê của vật
đáng ghét và những sự gớm ghiếc, thì ta sẽ làm cho đường lối chúng nó đổ
lại trên đầu chúng nó, Chúa Giê-hô-va phán vậy.”
______________________________________________________

3. ==>Ở đâu viết: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ rằng kẻ thù nghịch đã sỉ
nhục, Và một dân ngu dại đã phạm đến danh Ngài. Xin chớ phó cho thú dữ
linh hồn bò câu đất của Chúa; Cũng đừng quên hoài kẻ khốn cùng của
Chúa.”
______________________________________________________

10. ==>Ở đâu viết: “Ngươi khá nói cùng dân trong đất rằng: Nầy là điều mà
Chúa Giê-hô-va phán về dân cư Giê-ru-sa-lem, về đất của Y-sơ-ra-ên: Chúng
nó sẽ ăn bánh trong sự sợ hãi, và uống nước trong sự kinh khủng, đặng đất
nầy bị hoang vu, mất hết của cải, bởi cớ sự cường bạo của cả dân cư đó. Các
thành đông dân sẽ trở nên gò đống, đất sẽ bị hoang vu; và các ngươi sẽ biết
rằng ta là Đức Giê-hô-va.”
______________________________________________________

4. ==>Ở đâu viết: “Vì các đường của loài người ở trước mặt Đức Giê-hô-va;
Ngài ban bằng các lối của họ. Kẻ hung dữ sẽ bị gian ác mình bắt phải, Và bị
dây tội lỗi mình vấn buộc lấy. Nó sẽ chết vì thiếu lời khuyên dạy, Và bị lầm
lạc vì ngu dại quá.”
______________________________________________________

11. ==>Ở đâu viết: “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các tiên
tri, và quăng đá các đấng chịu sai đến cùng ngươi, bao phen ta muốn nhóm
họp con cái ngươi, như gà mái túc và ấp con mình dưới cánh, mà các ngươi
chẳng muốn!”
______________________________________________________

5. ==>Ở đâu viết: “Khi con đi, các lời đó sẽ dẫn dắt con; Lúc con ngủ, nó gìn
giữ con; Và khi con thức dậy, thì nó sẽ trò chuyện với con. Vì điều răn là một
cái đèn, luật pháp là ánh sáng, Và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự
sống.”
______________________________________________________

12. ==>Ở đâu viết: “Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con,
anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn
đồ ta. Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta, cũng không được làm
môn đồ ta.”
______________________________________________________

6. ==>Ở đâu viết: “Tai vạ chồng trên tai vạ, tin dữ kế lấy tin dữ. Chúng nó sẽ
tìm sự hiện thấy nơi kẻ tiên tri; nhưng luật pháp lìa khỏi thầy tế lễ, trí mưu lìa
khỏi các trưởng lão.”
______________________________________________________

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.

