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Tuần này: Rô-ma 13-14, Sáng-thế Ký 24-27, Các Quan Xét 7-11

1. ==>Ở đâu viết:” Hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đang lúc chúng ta đây:
giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn
lúc chúng ta mới tin.”
______________________________________________________
2. ==> Điền vào chỗ trống: “Điều thiện ấy là đừng ăn thịt, đừng uống rượu,
và kiêng cữ mọi sự chi làm dịp vấp phạm cho anh em mình. Ngươi có
_____________ chừng nào, hãy vì chính mình ngươi mà giữ lấy trước mặt
Đức Chúa Trời. Phước thay cho kẻ không định tội cho mình trong sự mình
đã ưng.”
3. ==>Ở đâu viết: “Họ chúc phước cho Rê-be-ca mà rằng: Hỡi em gái chúng
ta! Chúc cho em được trở nên mẹ của ức triệu người, và cho dòng dõi em
được chiếm lấy cửa thành của quân nghịch. Rê-be-ca và các đòi nàng đứng
dậy, lên cỡi lạc đà, đi theo người đầy tớ đó. Vậy, người đầy tớ dẫn Rê-be-ca
đi.”
______________________________________________________
4. ==> Điền vào chỗ trống: “Kế em nó lại ra sau, tay nắm lấy gót Ê-sau; nên
đặt tên là Gia-cốp. Khi sanh hai đứa con nầy thì Y-sác đã được sáu mươi
tuổi. Khi hai đứa trai nầy lớn lên, thì Ê-sau trở nên một thợ săn giỏi, thường
giong ruổi nơi đồng ruộng; còn ___________ là người hiền lành cứ ở lại
trại.”
5. ==>Ở đâu viết: “Hãy thề rằng: Người chẳng bao giờ làm hại chúng tôi,
như chúng tôi đã không động đến người, chỉ hậu đãi người và cho đi bình
yên. Bây giờ người được Đức Giê-hô-va ban phước cho.”
______________________________________________________
6. ==> Điền vào chỗ trống: “Y-sác cha người, đáp rằng: Nầy, nơi con ở sẽ
thiếu màu mỡ của đất, Cùng sương-móc ____________ sa xuống.”

7. ==>Ở đâu viết: “Ba trăm người cứ thổi kèn, và khắp trại quân, Đức Giêhô-va khiến trở gươm của mỗi người chém lẫn bạn mình. Đạo-binh chạy trốn
đến Bết-si-ta, về hướng Xê-rê-ra, cho đến bờ cõi A-bên-Mê-hô-la gần Tabát.”
______________________________________________________
8. ==> Điền vào chỗ trống: “Ghê-đê-ôn đi lên theo đường của những dân ở
dưới trại, tại hướng đông Nô-bách và Giô-bê-ha, đánh bại đạo binh vẫn
tưởng rằng mình ____________ vô-sự. Khi Xê-bách và Xanh-mu-na chạy
trốn, người đuổi theo bắt được hai vua Ma-đi-an, là Xê-bách và Xanh-mu-na,
và đánh cả đạo binh vỡ chạy.”
9. ==>Ở đâu viết: “Đoạn, Ghê-đê-ôn, con trai Giô-ách, qua đời, tuổi tác đã
cao, được chôn trong mả của Giô-ách, cha người, tại Óp-ra, là thành dân Abi-ê-xê-rít. Sau khi Ghê-đê-ôn qua đời, dân Y-sơ-ra-ên trở lại hành dâm cùng
các Ba-anh, và chọn Ba-anh-Bê-rít làm thần.”
______________________________________________________
10. ==> Điền vào chỗ trống: “Vậy, mỗi người chặt một nhánh cây, rồi đi theo
A-bi-mê-léc. Họ dựng sắp nhánh cây đó nơi đồn, châm lửa vào, và
______________ cùng những người ở trong. Như vậy hết thảy những người
ở tháp Si-chem, nam và nữ, đều chết, số ước một ngàn. A-bi-mê-léc liền đi
đánh Thê-bết, vây và chiếm lấy nó.”
11. ==>Ở đâu viết: “Nhưng Đức Giê-hô-va đáp cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng:
Ta há chẳng có giải cứu các ngươi khỏi dân Ê-díp-tô, khỏi dân A-mô-rít,
khỏi dân Am-môn, và khỏi dân Phi-li-tin sao? Lại khi dân Si-đôn, dân A-maléc, và dân Ma-ôn hà hiếp các ngươi, thì các ngươi có kêu cầu cùng ta, và ta
đã giải cứu các ngươi khỏi tay chúng nó.”
______________________________________________________
12. ==> Điền vào chỗ trống: “Giép-thê vừa thấy nàng, liền xé áo mình mà
rằng: Ớ con, than ôi! con gây cho cha tức tối quá thay! Con thuộc vào số kẻ
làm rối cha! Vì cha có mở miệng ________________ cùng Đức Giê-hô-va,
không thế nuốt lời.”
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.

