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 17 tháng 3 năm 2019
Tuần này: Rô-ma 11-12, Sáng-thế Ký 20-23, Các Quan Xét 1-6

1. ==>Ở đâu viết: “Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông
biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo
của Ngài nào ai hiểu được Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của
Ngài ”
______________________________________________________
2. ==> Điền vào chỗ trống: “Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc
phước,chớ nguyền rủa. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong vòng
anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa
thích __________________. Chớ cho mình là khôn ngoan Chớ lấy ác trả ác
cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người.”
3. ==>Ở đâu viết: “Rồi vua phán cùng Sa-ra rằng: Đây, ta ban cho anh ngươi
một ngàn miếng bạc; số tiền đó dùng cho ngươi như một bức màn che trước
mắt về mọi việc đã xảy ra cùng ngươi; và mọi người đều sẽ cho ngươi là
công bình.”
______________________________________________________
4. ==> Điền vào chỗ trống: “Đáp rằng: Xin vua hãy nhận lấy bảy con chiên
tơ nầy mà chính tay tôi dâng cho, đặng ______________ rằng tôi đã đào cái
giếng nầy.”
5. ==>Ở đâu viết: “sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như
sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành
quân nghịch.”
______________________________________________________
6. ==> Điền vào chỗ trống: “Thưa Chúa, hãy nghe lời tôi: một miếng đất giá
đáng bốn trăm siếc-lơ bạc, mà ________________, thì có giá chi đâu? Xin
hãy chôn người chết của chúa đi.”

7. ==>Ở đâu viết: “Người A-se cũng chẳng đuổi dân ở A-cô, hoặc dân ở Siđôn, dân ở Ách-láp, dân ở Ạc-xíp, dân ở Hên-ba, dân ở A-phéc hay là dân ở
Rê-hốp. Người A-se lập sản nghiệp ở giữa dân Ca-na-an, là dân bổn xứ; vì
người A-se không đuổi chúng nó đi.”
______________________________________________________
8. ==> Điền vào chỗ trống: “Vả, khi Đức Giê-hô-va dấy lên các quan xét cho
Y-sơ-ra-ên, thì Đức Giê-hô-va ở cùng quan xét đó, và trọn đời quan xét, Ngài
giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay kẻ thù nghịch mình; vì Đức Giê-hô-va lấy
__________________ họ tại cớ những tiếng rên siếc mà họ thở ra trước mặt
những kẻ hà hiếp và làm tức tối mình.”
9. ==>Ở đâu viết: “Vậy, trong lúc đó dân Y-sơ-ra-ên đánh giết chừng mười
ngàn người Mô-áp, thảy đều là tay mạnh mẽ, can đảm, không một ai thoát
khỏi được.”
______________________________________________________
10. ==> Điền vào chỗ trống: “Ba-rác đang còn rượt theo Si-sê-ra, Gia-ên bèn
ra đón người, mà nói rằng: Hãy đến, tôi sẽ chỉ cho ông thấy người mà ông
đang tìm kiếm. Ba-rác vào nhà nàng, thấy ______________ nằm chết sải, có
nọc đâm nơi màng tang.”
11. ==>Ở đâu viết: “Ôi, Đức Giê-hô-va! nguyện hết thảy kẻ cừu địch Ngài
đều hư mất như vậy! Nguyện những kẻ yêu mến Ngài được giống như mặt
trời, Khi mọc lên rực rỡ! Đoạn, xứ được hòa bình trong bốn mươi năm.”
______________________________________________________
12. ==> Điền vào chỗ trống: “Thần của Đức Giê-hô-va cảm hóa Ghê-đê-ôn;
người thổi kèn, các người A-bi-ê-xê-rít bèn hiệp lại đặng theo người. Người
cũng sai sứ giả đi khắp Ma-na-se; người Ma-na-se bèn nhóm hiệp đặng theo
người. Đoạn, người sai ___________ đến chi phái A-se, Sa-bu-lôn và Népta-li; họ cũng đi lên mà hiệp với người nữa.”
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.

