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 26 tháng 02 năm 2017
Tuần này Thi-thiên 81-83, Châm-ngôn 10, Ê-xê-chi-ên 25-30, Lu-ca 19-20

1. ==>Ở đâu viết: “Ta đã cất gánh nặng khỏi vai người; Tay người được
buông khỏi cái giỏ. Trong cơn gian truân ngươi kêu cầu, ta bèn giải cứu
ngươi, Đáp lại ngươi từ nơi kín đáo của sấm sét, Và cũng thử thách ngươi nơi
nước Mê-ri-ba.”
______________________________________________________
2. ==>Ở đâu viết: “Ta đã nói: Các ngươi là thần, Hết thảy đều là con trai của
Đấng Chí cao. Dầu vậy, các ngươi sẽ chết như loài người, sa ngã như một
quan trưởng. Hỡi Đức Chúa Trời, hãy chỗi dậy, đoán xét thế gian; Vì Chúa
sẽ được muôn dân làm cơ nghiệp.”
______________________________________________________

7. ==>Ở đâu viết: “Đến ngày hủy phá của mầy, thì của cải, hàng hóa, việc
buôn bán của mầy, thủy thủ và kẻ coi hoa tiêu của mầy, những kẻ tu bổ chỗ
hư hỏng của tàu bè mầy, những kẻ buôn bán hàng hóa với mầy, hết thảy lính
chiến của mầy ở trong mầy, cả đoàn dân đông đầy giữa mầy, đều sẽ ngã
xuống trong lòng biển.”
______________________________________________________
8. ==>Ở đâu viết: “Chúng nó sẽ ở đó yên ổn, sẽ cất nhà và trồng vườn nho.
Chúng nó sẽ ở đó yên ổn, khi ta đã làm sự phán xét ta nghịch cùng những kẻ
ở chung quanh chúng nó, là kẻ đãi chúng nó cách khinh dể; và chúng nó sẽ
biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình.”
______________________________________________________
9. ==>Ở đâu viết: “Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ phó
đất Ê-díp-tô cho Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn; người sẽ bắt lấy dân
chúng, cất lấy của cướp và mồi nó; đó sẽ là tiền công của đạo binh người.”
______________________________________________________

3. ==>Ở đâu viết: “Nguyện chúng nó bị hổ thẹn và thất kinh đến đời đời;
Nguyện chúng nó bị hổ ngươi và hư mất; Hầu cho chúng nó biết rằng chỉ
một mình Chúa, danh là Đức Giê-hô-va, Là Đấng Chí cao trên khắp trái đất.”
______________________________________________________

10. ==>Ở đâu viết: “Ta sẽ làm cho cánh tay vua Ba-by-lôn thêm mạnh, để
gươm ta trong tay người; nhưng ta sẽ bẻ gãy cánh tay của Pha-ra-ôn, vua nầy
rên la trước mặt vua kia, như một người bị thương hầu chết rên la vậy. Ta sẽ
nâng đỡ hai cánh tay của vua Ba-by-lôn, và hai cánh tay của Pha-ra-ôn sẽ sa
xuống. Chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi ta sẽ trao gươm ta trong tay
vua Ba-by-lôn, và người sẽ giơ gươm ấy ra nghịch cùng đất Ê-díp-tô.”
______________________________________________________

4. ==>Ở đâu viết: “Con đường của Đức Giê-hô-va như một đồn lũy cho
người ngay thẳng; Nhưng nó là sự bại hoại cho kẻ làm ác. Người công bình
chẳng hề bị rúng động; Song kẻ ác không được ở trên đất.”
______________________________________________________

11. ==>Ở đâu viết: “Đức Chúa Jêsus vào đền thờ rồi, bèn đuổi những kẻ bán
ở đó ra, mà phán rằng: Có lời chép rằng: Nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện; song
các ngươi làm thành ra một cái hang trộm cướp.”
______________________________________________________

5. ==>Ở đâu viết: “bởi đó, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ giá tay
trên các người Phi-li-tin; sẽ dứt những người Cơ-rết; và ta sẽ làm cho chết
hết những kẻ còn sót lại ở trên mé biển.”
______________________________________________________

12. ==>Ở đâu viết: “Hãy giữ mình về các thầy thông giáo, là người ưa mặc
áo dài đi dạo, và thích những sự chào hỏi giữa chợ, muốn ngôi cao trong nhà
hội, ngồi đầu trong tiệc lớn, làm bộ đọc lời cầu nguyện dài, mà nuốt gia tài
của đàn bà góa. Họ sẽ bị đoán phạt nặng hơn.”
______________________________________________________

6. ==>Ở đâu viết: “bấy giờ ta sẽ khiến mầy với những kẻ đã xuống hố đến
cùng dân đời xưa. Ta sẽ khiến mầy ở trong những nơi rất thấp của đất, trong
những chỗ hoang vu từ đời xưa, với những kẻ đã xuống hố, hầu cho mầy
không có dân ở nữa; song ta sẽ đặt vinh hiển trong đất người sống.”
______________________________________________________

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.

