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 13 tháng 1 năm 2019
Tuần này: Thi-thiên 1-2, Gióp 1-2, Ê-sai 1-6, Ma-thi-ơ 1-2

1. ==>Ở đâu viết: “Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái
theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh
vượng.”
______________________________________________________
2. ==> Điền vào chỗ trống: “Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho ________________
làm cơ nghiệp, Và các đầu cùng đất làm của cải. vãi.”

7. ==>Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va xét đoán các trưởng lão của dân Ngài với
các quan trưởng nó: Ấy chính các ngươi là kẻ đã nuốt vườn nho; của cướp
bóc kẻ nghèo đang ở trong nhà các ngươi!.”
______________________________________________________
8. ==> Điền vào chỗ trống: “Trong ngày đó, chồi của Đức Giê-hô-va sẽ làm
đồ trang sức ______________ của những kẻ sót lại trong Y-sơ-ra-ên, sản vật
dưới đất sẽ làm sự tốt đẹp cho chúng nó.”
9. ==>Ở đâu viết: “Nhân đó, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va phừng lên
nghịch cùng dân Ngài. Ngài đã giơ tay nghịch cùng nó và đánh nó; núi non
đều rúng động: xác chết chúng nó như phân ngang ngửa giữa đường. Dầu
vậy, cơn giận Ngài chẳng lánh khỏi, nhưng tay Ngài còn giơ ra.”
______________________________________________________
10. ==> Điền vào chỗ trống: “Tôi lại nói: Lạy Chúa, ________________?
Ngài đáp rằng: Cho đến chừng các thành bị hoang vu, không có dân ở, nhà
không có người, và đất đã nên hoang vu cả;”

3. ==>Ở đâu viết: “và nói rằng: Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng
sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi;
đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!”
______________________________________________________

11. ==>Ở đâu viết: “Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa
hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con
cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó
là bởi Đức Thánh Linh.”
______________________________________________________

4. ==> Điền vào chỗ trống: “Đức Giê-hô-va lại phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi
có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng? Trên đất chẳng có ai giống như người,
vốn trọn vẹn và ngay thẳng, ___________________, và lánh khỏi điều ác; lại
người bền đỗ trong sự hoàn toàn mình, mặc dầu ngươi có giục ta phá hủy
người vô cớ..”

12. ==> Điền vào chỗ trống: “Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của
Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà truyền rằng: Hãy chờ dậy,
đem con trẻ và mẹ Ngài _______________________, rồi cứ ở đó cho tới
chừng nào ta bảo ngươi; vì vua Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết.”

5. ==>Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện
luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết;
dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên..”
______________________________________________________

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.

6. ==> Điền vào chỗ trống: “Ngài sẽ làm ______________ trong các nước,
đoán định về nhiều dân. Bấy giờ họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn
lưỡi liềm. Nước nầy chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác, người
ta chẳng còn tập sự chiến tranh.”

