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 03 năm 2019
Tuần này: Thi-thiên 15-17, Gióp 11-12, Ê-sai 29-33, Ma-thi-ơ 14-16

1. ==> Điền vào chỗ trống: “Người nào khinh dể kẻ gian ác, Nhưng tôn trọng
________________ Đức Giê-hô-va; Kẻ nào thề nguyện, dầu phải tổn hại
cũng không đổi dời gì hết; Người nào không cho vay tiền lấy lời, Chẳng lãnh
hối lộ đặng hại người vô tội. Kẻ nào làm các điều ấy sẽ không hề rúng động.”
2. ==>Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi:
Ngài gìn giữ phần sản tôi. Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành;
Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va, là Đấng
khuyên bảo tôi; Ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi.”
______________________________________________________
3. ==> Điền vào chỗ trống: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy dùng tay Ngài giải
cứu tôi khỏi loài người, tức khỏi người thế gian, Mà có phần phước mình
trong đời bây giờ; Ngài làm cho bụng chúng nó đầy dẫy vật báu của Ngài;
Chúng nó sanh con _______________, Và để lại phần của còn dư cho con
cháu mình.”
4. ==>Ở đâu viết: “Đời ông sẽ sáng sủa hơn ban trưa; Dẫu nay tối tăm, sau sẽ
hóa ra như buổi sáng. Ông sẽ bình an vô sự, vì có sự trông cậy; Ông sẽ tìm
tòi bốn bên, rồi nghỉ ngơi yên hàn vô sự.”
______________________________________________________
5. ==> Điền vào chỗ trống: “Ngài mở trói cho các vua, Và thắt xiềng xích
nơi lưng họ;Ngài bắt dẫn tù những ________________, Đánh đổ các kẻ
cường quyền. Ngài cất lời khỏi kẻ nói thành tín, Làm cho kẻ già cả mất trí
khôn.”
6. ==>Ở đâu viết: “Vậy nên, Đức Giê-hô-va, là Đấng đã chuộc Áp-ra-ham,
có phán về nhà Gia-cốp như vầy: Gia-cốp sẽ không còn hổ thẹn, và mặt nó sẽ
chẳng tái nữa.”Nhưng khi nó thấy các con trai mình là việc tay ta.”
______________________________________________________

7. ==> Điền vào chỗ trống: “áng mặt trăng sẽ chói lói như sáng mặt trời, và
sự sáng mặt trời sẽ lớn hơn bảy lần, như vốn là sự sáng của bảy ngày, trong
ngày Đức Giê-hô-va buộc dấu vít của dân Ngài, và chữa lành vết thương nó.
Nầy, danh Đức Giê-hô-va từ xa mà đến; ______________ phừng phừng,
như khói đậm bay lên, môi đầy thạnh nộ, lưỡi giống như lửa nuốt.”
8. ==>Ở đâu viết: “cho đến chừng Thần từ nơi cao được rải xuống khắp trên
chúng ta, đồng vắng biến thành ruộng tốt, ruộng tốt được kể như rừng
rậm.Bấy giờ sự xét đoán sẽ ở nơi đồng vắng, sự công bình sẽ trú nơi ruộng
tốt.”
______________________________________________________
9. ==> Điền vào chỗ trống: “Vì Đức Giê-hô-va sẽ ở đó với chúng ta trong sự
oai nghi, là nơi có sông ngòi rất rộng, không thuyền chèo đi lại, chẳng tàu lớn
vượt qua.Thật, Đức Giê-hô-va là quan xét chúng ta, Đức Giê-hô-va là Đấng
lập luật cho chúng ta, Đức Giê-hô-va là ________________; chính Ngài sẽ
cứu chúng ta.”
10. ==>Ở đâu viết: “Tức thì Đức Chúa Jêsus giơ tay ra nắm lấy người, mà
nói rằng: Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? Ngài cùng Phi-erơ lên thuyền rồi, thì gió yên lặng. Các người trong thuyền bèn đến quì lạy
Ngài mà nói rằng: Thầy thật là Con Đức Chúa Trời.”
______________________________________________________
11. ==> Điền vào chỗ trống: “Ngài bèn biểu dân chúng ngồi xuống đất. Đoạn
Ngài lấy bảy cái bánh và cá; tạ ơn rồi, bẻ bánh ra đưa cho môn đồ, môn đồ
_________________ cho dân chúng. Ai nấy ăn no cả, còn bánh thừa lượm
được bảy giỏ đầy.”
12. ==>Ở đâu viết: “Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: Ớ
Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ta; vì ngươi chẳng
nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Đức Chúa Jêsus
bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác
thập tự giá mình mà theo ta.”
______________________________________________________
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.

