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 24 tháng 2 năm 2019
Tuần này: Thi-thiên 9-11 Gióp 7-8 Ê-sai 18-22 Ma-thi-ơ 8-10

1. ==>Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va ôi! xin thương xót tôi; Hỡi Đấng đem tôi
lên khỏi cửa sự chết, Hãy xem sự gian nan tôi mắc phải tại vì kẻ ghét tôi.”
______________________________________________________
2. ==> Điền vào chỗ trống: “Chúa đã thấy rồi; vì Chúa xem xét sự bạo tàn và
sự độc hại, Để lấy chính tay Chúa mà báo trả lại; Còn kẻ khốn khổ phó mình
cho Chúa; Chúa là _________________ kẻ mồ côi.”
3. ==>Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va ngự trong đền thánh Ngài; Ngôi Ngài ở
trên trời; Con mắt Ngài nhìn xem, Mí mắt Ngài dò con loài người.”
______________________________________________________
4. ==> Điền vào chỗ trống: “Hỡi Đấng gìn giữ loài người! nếu tôi đã
________________, có làm gì nghịch Chúa? Nhân sao Chúa đặt tôi làm một
tấm bia, Đến đỗi mình trở thành gánh nặng cho mình.”
5. ==>Ở đâu viết: “Nếu ông thanh sạch và ngay thẳng, Quả thật bây giờ Ngài
sẽ tỉnh thức vì ông, Và làm cho nhà công bình ông được hưng thạnh.”
______________________________________________________
6. ==> Điền vào chỗ trống: “Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh
phần thưởng của đấng tiên tri; ai rước một người công chính vì là công
chính, thì sẽ ___________________ của người công chính.Trong lúc đó, dân
người cao da mởn, tức là dân đáng kinh sợ từ khi lập nước trở đi, là dân hay
cân lường và giày đạp, là nước mà có những sông chia đất nó, chính dân ấy
sẽ đem lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va vạn quân, trong nơi danh Đức Giê-hôva vạn quân ngự, là núi Si-ôn.”

7. ==>Ở đâu viết: “Các quan trưởng ở Xô-an rất đần độn; mưu sĩ rất khôn
ngoan của Pha-ra-ôn, chỉ bày ra những kế dại khờ. Sao các ngươi nói cùng
Pha-ra-ôn rằng: Tôi là con các bậc hiền triết, con các vua đời xưa.”
______________________________________________________
8. ==> Điền vào chỗ trống: “Đức Giê-hô-va sẽ cho Ê-díp-tô biết Ngài; trong
ngày đó người Ê-díp-tô sẽ biết Đức Giê-hô-va; ắt họ sẽ dâng hi sinh và của lễ
mà thờ phượng Ngài, lại _______________ cùng Đức Giê-hô-va, và hoàn
nguyện.”
9. ==>Ở đâu viết: “Chúa đã phán cùng tôi như vầy: Trong một năm nữa, kể
như năm kẻ ở mướn, cả sự vinh hiển của Kê-đa sẽ hao mòn.”
______________________________________________________
10. ==> Điền vào chỗ trống: “Ngài ắt sẽ quấn ngươi, và ném ngươi như quả
bóng vào xứ rộng và khoảng khoát. Tại đó ngươi sẽ chết, xe cộ sang trọng
của ngươi cũng theo đến đó, ôi, ngươi là _______________ cho nhà chủ
mình.”
11. ==>Ở đâu viết: “Ngài biểu các quỉ rằng: Hãy đi đi! Các quỉ ra khỏi hai
người đó, liền nhập vào bầy heo. Tức thì cả bầy ở trên dốc núi nhảy xuống
biển, thảy đều chết chìm dưới nước.”
______________________________________________________
12. ==> Điền vào chỗ trống: “Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ
lãnh phần thưởng của đấng tiên tri; ai rước một người công chính vì là công
chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của _____________________.”
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.

