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 3 năm 2019
Tuần này: Thi-thiên 12-14 Gióp 9-10 Ê-sai 23-28 Ma-thi-ơ 11-13

1. ==> Điền vào chỗ trống: “Nhân vì người khốn cùng bị hà hiếp, và kẻ thiếu
thốn rên siếc, Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ ta sẽ ___________, Đặt người
tại nơi yên ổn, là nơi người mong muốn.”
2. ==>Ở đâu viết: “Ôi! chớ chi từ Si-ôn sự cứu rỗi của Y-sơ-ra-ên đã đến!
Khi Đức Giê-hô-va đem về những phu tù của dân sự Ngài, Thì Gia-cốp sẽ
mừng rỡ và Y-sơ-ra-ên vui vẻ.”
______________________________________________________
3. ==> Điền vào chỗ trống: “Nếu tôi làm hung ác, thì khốn cho tôi thay! Còn
nếu tôi ____________________, tôi cũng chẳng dám ngước đầu lên, Vì đã
bị đầy dẫy sỉ nhục, và thấy sự khổ nạn tôi.”
4. ==>Ở đâu viết: “Ngài có phán rằng: Hỡi con gái Si-đôn, là nữ đồng trinh
bị ức hiếp kia, ngươi sẽ chẳng còn cứ vui mừng nữa! Vậy hãy chờ dậy, sang
xứ Kít-tim, tại đó ngươi cũng sẽ không được an nghỉ đâu.”
______________________________________________________
5. ==> Điền vào chỗ trống: “Chúng ta đã nghe từ nơi đầu cùng đất hát rằng:
________________ cho kẻ công bình! Nhưng tôi nói: Tôi bị gầy mòn, tôi bị
gầy mòn! Khốn nạn cho tôi! Những kẻ gian dối làm gian dối, phải, kẻ gian
dối làm gian dối lắm.”
6. ==>Ở đâu viết: “Trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng: Kìa, ấy là Đức Chúa
Trời chúng ta; chúng ta đã mong đợi Ngài, và Ngài sẽ cứu chúng ta. Ấy là
Đức Giê-hô-va; chúng ta đã mong đợi Ngài, chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và
đồng vui về sự cứu rỗi của Ngài.”
______________________________________________________

7. ==> Điền vào chỗ trống: “Những kẻ chết của Ngài sẽ sống, những xác
chết của tôi đều chổi dậy! Hỡi kẻ ở trong bụi đất, ________________, hãy
hát! Vì hột móc của Ngài như hột móc lúc hừng đông, đất sẽ buông các âm
hồn ra khỏi.”
8. ==>Ở đâu viết: “Vậy, nầy là cớ vì sao mà tội Gia-cốp sẽ được tha, và nầy
là quả của sự trừ bỏ tội nó đi: nó sẽ làm cho hết thảy đá của bàn thờ ra như đá
vôi bể nát; các hình tượng và các trụ mặt trời sẽ không dựng lên nữa.”
______________________________________________________
9. ==> Điền vào chỗ trống: “Vì Đức Giê-hô-va sẽ dấy lên như ở núi Phê-raxim; Ngài nổi giận như tại trũng Ga-ba-ôn, đặng làm việc Ngài, là việc
_________________, và làm công Ngài, là công lạ lùng.”
10. ==>Ở đâu viết: “Khốn nạn cho mầy, thành Cô-ra-xin! Khốn nạn cho mầy
thành Bết-sai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay, đem làm trong thành
Ty-rơ và Si-đôn, thì hai thành đó thật đã mặc áo gai, đội tro, ăn năn từ lâu
rồi.”
______________________________________________________
11. ==> Điền vào chỗ trống: “Đến ngày phán xét, nữ hoàng nam phương sẽ
đứng dậy với dòng dõi nầy mà lên án nó, vì người từ nơi cùng trái đất đến
nghe lời khôn ngoan _____________________; mà đây nầy, có một người
tôn trọng hơn vua Sa-lô-môn.”
12. ==>Ở đâu viết: “Ngài bèn phán rằng: Vì cớ ấy, mọi thầy thông giáo đã
học thông đạo về nước thiên đàng, thì giống như một người chủ nhà kia, đem
những vật mới và cũ ở trong kho mình ra.”
______________________________________________________
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.

