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 29 tháng 3 năm 2020
Tuần này Thi-thiên 90-92, Châm-ngôn 14-15, Ê-xê-chi-ên 43-48, Giăng 1-2

1. ==> Ở đâu viết: “Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, Còn nếu
mạnh khỏe thì đến tám mươi; Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và
buồn thảm, Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi. Ai biết sức sự
giận của Chúa? Tùy theo sự kính sợ xứng đáng cho Chúa, ai biết sức sự nóng
nả Chúa?”
______________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Bởi vì người tríu mến ta, nên ta sẽ giải cứu người; Ta sẽ
đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh ta. Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ
đáp lời người; Trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người, Giải cứu người, và
tôn vinh người.”
______________________________________________________
3. ==>Ở đâu viết: “Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va Sẽ trổ
bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Dầu đến buổi già bạc, họ
sẽ còn sanh bông trái, Được thạnh mậu và xanh tươi,”
______________________________________________________
4. ==>Ở đâu viết: “Sự khôn ngoan ở tại lòng người thông sáng; Còn điều ở
trong lòng kẻ ngu muội được lộ ra. Sự công bình làm cho nước cao trọng;
Song tội lỗi là sự hổ thẹn cho các dân tộc.”
______________________________________________________
5. ==>Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va xa cách kẻ ác; Nhưng Ngài nghe lời cầu
nguyện của người công bình. Sự sáng con mắt khiến lòng vui vẻ; Và một tin
lành làm cho xương cốt được béo tốt. Kẻ nào nghe lời quở trách của sự sống
Sẽ được ở giữa các người khôn ngoan.”
______________________________________________________
6. ==>Ở đâu viết: “Nầy là luật của nhà: Cả châu vi nó ở trên chót núi, là nơi
rất thánh. Ấy là luật của nhà như vậy.”
______________________________________________________

7. ==>Ở đâu viết: “Khi có sự kiện xảy đến, chúng nó phải xử đoán, và phải
xử đoán theo mạng lịnh ta; chúng nó sẽ vâng giữ các luật pháp ta và các lệ
luật ta trong mọi kỳ lễ của ta, và làm cho các ngày Sa-bát ta nên thánh.”
______________________________________________________
8. ==>Ở đâu viết: “Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ngày mồng một tháng
giêng, ngươi khá lấy một con bò đực tơ không tì vít, và khá làm sạch nơi
thánh. Thầy tế lễ sẽ lấy huyết của con sinh tế chuộc tội mà bôi lên các trụ cửa
nhà, trên bốn góc khuôn bàn thờ, và trên các trụ cổng của hành lang trong.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Khi vua lấy vật chi mà
ban cho một trong các con trai mình, thì vật ấy sẽ thuộc về các con trai người
làm gia tài; ấy là thuộc về chúng nó bởi quyền ăn gia tài. Nhưng nếu vua lấy
vật chi của sản nghiệp mình mà ban cho một trong các đầy tớ mình, thì vật ấy
sẽ thuộc về kẻ đầy tớ cho đến năm phóng mọi; rồi thì vật ấy trở về vua. Cơ
nghiệp của vua thì phải thuộc về các con trai người.”
______________________________________________________
10. ==>Ở đâu viết: “Các ngươi khá chia đất nầy cho nhau, theo chi phái Ysơ-ra-ên; các ngươi khá bắt thăm mà chia cho các ngươi và cho những người
ngoại trú ngụ giữa các ngươi và sanh con cái giữa các ngươi. Các ngươi sẽ
coi chúng nó như là kẻ bổn tộc giữa con cái Y-sơ-ra-ên. Chúng nó sẽ được
sản nghiệp với các ngươi ở giữa chi phái Y-sơ-ra-ên.”
______________________________________________________
11. ==>Ở đâu viết: “Ấy là đất mà các ngươi sẽ dùng cách bắt thăm chỉ định
cho các chi phái Y-sơ-ra-ên làm cơ nghiệp; và ấy sẽ là phần của chúng nó,
Chúa Giê-hô-va phán vậy.”
______________________________________________________
12. ==>Ở đâu viết: “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Vì ta đã phán cùng ngươi
rằng ta thấy ngươi dưới cây vả, thì ngươi tin; ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều
đó! Ngài lại phán: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ
thấy trời mở ra, và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con người.”
______________________________________________________
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.

