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 27 tháng 1 năm 2019
Tuần này: Thi-thiên 3-5, Gióp 3-4, Ê-sai 7-11, Ma-thi-ơ 3-4

1. ==>Ở đâu viết: “Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy chỗi dậy; Hỡi Đức Chúa Trời
tôi, hãy cứu tôi! Vì Chúa đã vả má các kẻ thù nghịch tôi, Và bẻ gãy răng kẻ
ác. Sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va. Nguyện phước Ngài giáng trên dân
sự Ngài!”
______________________________________________________
2. ==> Điền vào chỗ trống: “Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng
nó, Dầu khi chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi
sẽ nằm và ngủ _____________; Vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở
yên ổn.”
3. ==>Ở đâu viết: “Ở đó kẻ hung ác thôi rày rạc, Và các người mỏn sức được
an nghỉ; Ở đó những kẻ bị tù đồng nhau được bình tịnh, Không còn nghe
tiếng của kẻ hà hiếp nữa.”
______________________________________________________
4. ==> Điền vào chỗ trống: “Loài người hay chết, há công bình hơn Đức
Chúa Trời ư? Loài người há được trong sạch hơn Đấng Tạo hóa mình sao?"
Kìa, Đức Chúa Trời không tin cậy các tôi tớ Ngài, Ngài thường trách
______________ của thiên sứ Ngài.”
5. ==>Ở đâu viết: “Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy
một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên.”
______________________________________________________
6. ==> Điền vào chỗ trống: “Hãy tôn Đức Giê-hô-va vạn quân là thánh; các
ngươi chỉ nên sợ Ngài và kinh hãi Ngài. Ngài sẽ là _____________, nhưng
cũng là hòn đá vấp ngã, vầng đó vướng mắc cho cả hai nhà Y-sơ-ra-ên, và là
bẫy cùng lưới cho dân cư thành Giê-ru-sa-lem vậy.”

7. ==>Ở đâu viết: “Vậy nên, Chúa chẳng đẹp lòng về bọn trai trẻ của họ, và
chẳng thương xót đến kẻ mồ côi góa bụa chút nào; vì họ đều là khinh lờn,
gian ác, miệng nào cũng nói điều càn dỡ. Dầu vậy, cơn giận Ngài chẳng lánh
khỏi, nhưng tay Ngài còn giơ ra!”
______________________________________________________
8. ==> Điền vào chỗ trống: “Bấy giờ Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ giá roi trên
họ, như Ngài đã đánh giết người Ma-đi-an nơi vầng đá Hô-rếp; lại sẽ
____________________, sẽ giơ lên như đã làm trong xứ Ê-díp-tô.”
9. ==>Ở đâu viết: “Nầy, Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân, sẽ dùng oai mạnh
đốn các nhánh cây; những kẻ cao lớn đều bị chặt, những kẻ kiêu ngạo bị hạ
xuống.”
______________________________________________________
10. ==> Điền vào chỗ trống: “Nhưng Ngài sẽ dùng ____________________
kẻ nghèo, và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngài sẽ đánh thế gian
bằng cái gậy của miệng mình, và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác.”
11. ==>Ở đâu viết: “Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi
nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa
Trời ngự xuống như chim bò câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời
phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng.”
______________________________________________________
12. ==> Điền vào chỗ trống: “Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ
trong các nhà hội, giảng __________________ của nước Đức Chúa Trời và
chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân. Vậy, danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ
Sy-ri, người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm, hay là mắc bịnh nọ tật
kia, những kẻ bị quỉ ám, điên cuồng, bại xuội, thì Ngài chữa cho họ được
lành cả.”
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.

