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 10 tháng 2 năm 2019
Tuần này: Thi-thiên 6-8, Gióp 5-6, Ê-sai 12-17, Ma-thi-ơ 5-7

1. ==>Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va đã nghe sự nài xin ta. Ngài nhậm lời cầu
nguyện ta. Hết thảy kẻ thù nghịch tôi sẽ bị hổ thẹn và bối rối lắm; Chúng nó
sẽ sụt lui lại, vội vàng bị mất cỡ.”
______________________________________________________
2. ==> Điền vào chỗ trống: “Ồ, Đức Chúa Trời công bình! là Đấng dò xét
lòng dạ loài người, Xin hãy khiến cùng tận sự gian ác kẻ dữ, Song hãy làm
cho _______________ người công bình.”
3. ==>Ở đâu viết: “Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay
Chúa, Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, Loài người là gì, mà Chúa
nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó?”
______________________________________________________
4. ==> Điền vào chỗ trống: “Người mà Đức Chúa Trời quở trách lấy làm
phước thay! Vậy, chớ khinh sự ______________ của Đấng Toàn năng. Vì
Ngài làm cho bị thương tích, rồi lại bó rịt cho; Ngài đánh hại, rồi tay Ngài
chữa lành cho.”
5. ==>Ở đâu viết: “Ôi! Chớ gì lời sở cầu tôi được thành, Và Đức Chúa Trời
ban cho tôi điều tôi ao ước! Chớ chi Đức Chúa Trời đẹp lòng cà tán tôi,
Buông tay Ngài ra trừ diệt tôi! Vậy, tôi sẽ còn được an ủi, Và trong cơn đau
đớn chẳng giản, Tôi sẽ vui mừng, bởi vì không có từ chối lời phán của Đấng
Thánh.”
______________________________________________________
6. ==> Điền vào chỗ trống: “và trong ngày đó các ngươi sẽ nói rằng: Hãy
cảm tạ Đức Giê-hô-va; hãy kêu cầu danh Ngài; hãy rao mọi việc của Ngài ra
trong __________________! Hãy xưng danh Ngài là tôn trọng!”

7. ==>Ở đâu viết: “Vậy nên, ta sẽ khiến các tầng trời rung rinh, đất bị day
động lìa khỏi chỗ mình, vì cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va vạn quân, trong
ngày Ngài nổi giận dữ.”
______________________________________________________
8. ==> Điền vào chỗ trống: “Đó là ý chỉ đã định nghịch cùng cả đất; đó là tay
đã giá trên hết thảy các nước. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã toan định, thì ai
bãi đi được? Tay Ngài đã ______________, thì ai day lại được?”
9. ==>Ở đâu viết: “Ấy vậy, ngôi sẽ bởi sự nhân từ mà bền lập; và trong trại
Đa-vít sẽ có một Đấng lấy lẽ thật ngồi lên, sẽ đoán xét, sẽ tìm sự ngay thẳng,
và vội vàng làm sự công bình.”
______________________________________________________
10. ==> Điền vào chỗ trống: “Trong ngày đó, các thành bền vững của nó sẽ
giống như những nơi đổ nát, hoặc trong rừng, hoặc trên đỉnh núi, là những
nơi đã bị bỏ hoang trước mặt con cái Y-sơ-ra-ên; xứ nầy sẽ bị bỏ hoang vậy.
Vì ngươi đã quên Đức Chúa Trời của ______________, chẳng nhớ đến vầng
đá sức mạnh ngươi. Vậy nên ngươi trồng cây tốt, lại trồng những gốc nho
khác giống.”
11. ==>Ở đâu viết: “Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù
nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm
con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ
dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác.”
______________________________________________________
12. ==> Điền vào chỗ trống: “Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng
riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha
ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi. Vả, khi các
ngươi _________________, đừng dùng những lời lặp vô ích như người
ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm.”
13. ==>Ở đâu viết: “Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống
như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy,
gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá.”
______________________________________________________
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.

