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

7. ==>Ở đâu viết: “Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nay ta sẽ đem
những kẻ phu tù của Gia-cốp trở về; ta sẽ thương xót cả nhà Y-sơ-ra-ên, và vì
danh thánh ta mà nổi ghen. Chúng nó sẽ mang xấu hổ và mắc tội lỗi về mọi
tội lỗi mà chúng nó đã phạm nghịch cùng ta, khi chúng nó sẽ ở yên trong đất
mình, không lo sợ ai hết.”
______________________________________________________

Tên: ____________________________
Ngày 15 tháng 3 năm 2020
Tuần này Thi-thiên 87-89, Châm-ngôn 13, Ê-xê-chi-ên 37-42, Lu-ca 23-24

1. ==>Ở đâu viết: “Phải, người ta sẽ nói về Si-ôn rằng: Kẻ nầy và kẻ kia đã
sanh ra tại đó; Chính Đấng Chí cao sẽ vững lập Si-ôn. Khi Đức Giê-hô-va
biên các dân vào sổ, thì Ngài sẽ kể rằng: Kẻ nầy đã sanh tại Si-ôn.”
______________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Sự nhân từ Chúa há sẽ được truyền ra trong mồ mả sao?
Hoặc sự thành tín Chúa được giảng trong vực sâu ư? Các phép lạ Chúa há sẽ
được biết trong nơi tối tăm sao? Và sự công bình Chúa há sẽ được rõ trong
xứ bị bỏ quên ư?”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Ôi Chúa! xin nhớ lại thì giờ tôi ngắn dường nào: Chúa
dựng nên con loài người hư không dường bao! Ai là người sống mà sẽ chẳng
thấy sự chết? Ai sẽ cứu linh hồn mình khỏi quyền âm phủ?”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Ai chối sự khuyên dạy sẽ bị nghèo khổ và sỉ nhục; Nhưng
kẻ nào nhận tiếp lời quở trách sẽ được tôn trọng. Sự ước ao mà được thành
lấy làm êm dịu cho linh hồn; Còn lìa bỏ điều dữ, quả là sự gớm ghiếc cho kẻ
ngu muội.”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “Vả, ta sẽ lập với chúng nó một giao ước hòa bình; ấy sẽ là
một giao ước đời đời giữa chúng nó với ta. Ta sẽ lập chúng nó và làm cho
đông đúc. Ta sẽ đặt nơi thánh ta giữa chúng nó đời đời.”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “Ấy vậy, ta sẽ làm sáng danh ta, sẽ tỏ mình ra thánh, và sẽ
được nhận biết trước mắt nhiều dân tộc. Chúng nó sẽ biết rằng ta là Đức Giêhô-va.”
______________________________________________________

8. ==>Ở đâu viết: “Người ấy bảo ta rằng: Cái phòng ngó qua phía nam là để
cho các thầy tế lễ giữ nhà; cái phòng ngó qua phía bắc để cho các thầy tế lễ
giữ bàn thờ. Ấy là các con trai của Xa-đốc, tức là trong vòng các con trai Lêvi, đến gần Đức Giê-hô-va đặng hầu việc Ngài.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Cái bàn thờ thì bằng gỗ, cao ba cu-đê, dài hai cu-đê.
Những góc, mặt, và những cạnh của bàn thờ đều bằng gỗ. Người ấy bảo ta
rằng: Nầy là cái bàn ở trước mặt Đức Giê-hô-va.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Khi các thầy tế lễ đã vào đó rồi, không cởi tại đó những
áo mình mặc mà hầu việc, thì không được từ nơi thánh ra đặng đi đến nơi
hành lang ngoài nữa, vì những áo ấy là thánh, các thầy ấy phải thay áo khác
đặng đến gần nơi dân sự.”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Khi đó, ước giờ thứ sáu, khắp xứ đều tối tăm cho đến
giờ thứ chín. Mặt trời trở nên tối, và màn trong đền thờ xé chính giữa ra làm
hai. Đức Chúa Jêsus bèn kêu lớn rằng: Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong
tay Cha! Ngài vừa nói xong thì tắt hơi.”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Ngài phán: Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau
đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhân danh
Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ
thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi làm chứng về mọi việc đó; ta đây sẽ ban cho
các ngươi điều Cha ta đã hứa, còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành
cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao..”
______________________________________________________
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.

