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 7 tháng 04 năm 2019
Tuần này: Thi-thiên 18-20, Gióp 13-14, Ê-sai 34-39, Ma-thi-ơ 17-19

1. ==> Điền vào chỗ trống: “Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn
vẹn; Lời của Đức Giê-hô-va đã được luyện cho sạch; Ngài là cái khiên cho
những kẻ nào _____________ mình nơi Ngài.”
2. ==>Ở đâu viết:” Đức Giê-hô-va ban cho vua Ngài sự giải cứu lớn lao, Và
làm ơn cho đấng chịu xức dầu của Ngài, Tức là cho Đa-vít, và cho dòng dõi
người, đến đời đời.”
______________________________________________________
3. ==> Điền vào chỗ trống: “Xin Chúa giữ kẻ tôi tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội;
Nguyện tội ấy không cai trị tôi; Thì tôi sẽ không chỗ trách được, và không
phạm tội trọng. Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, và là Đấng cứu chuộc tôi,
Nguyện lời nói của miệng tôi, _____________ của lòng tôi được đẹp ý
Ngài.”
4. ==>Ở đâu viết: “Rày tôi biết Đức Giê-hô-va cứu đấng chịu xức dầu của
Ngài; Từ trên trời thánh Ngài sẽ trả lời người, Nhờ quyền năng cứu rỗi của
tay hữu Ngài. Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, Nhưng chúng tôi
nhờ cậy danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi.”
______________________________________________________
5. ==> Điền vào chỗ trống: “Chúa há muốn khiến kinh hãi chiếc lá bị gió đưa
đi, Và đuổi theo cộng rạ khô sao? Vì Chúa làm cho tôi bị điều cay đắng, Và
khiến cho tôi gánh các tội ác phạm lúc thanh niên, Đặt chân tôi trong xiềng
tỏa, Xét các đường lối tôi, Và ___________ hạng chung quanh bước chân
tôi,”
6. ==>Ở đâu viết: “Ôi! Chớ gì Chúa giấu tôi nơi âm phủ, che khuất tôi cho
đến khi cơn giận Chúa đã nguôi, Định cho tôi một kỳ hẹn, đoạn nhớ lại tôi!”
______________________________________________________

7. ==> Điền vào chỗ trống: “Hãy tìm trong sách Đức Giê-hô-va và đọc lấy:
trong những thú vật ấy chẳng một con nào thiếu, chẳng một con nào là không
đủ đôi. Vì ấy là miệng Đức Giê-hô-va đã truyền, và _____________ đã
nhóm chúng nó lại.”
8. ==>Ở đâu viết: “Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường
thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua; song nó sẽ dành cho những người
được chuộc. Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc. Trên
đường đó không có sư tử, không có một thú dữ nào lên; chẳng ai gặp nó ở
đó. Song những kẻ được chuộc sẽ bước đi đường ấy.”
______________________________________________________
9. ==> Điền vào chỗ trống: “Trong những thần của các xứ đó, có thần nào là
thần đã cứu xứ mình ra khỏi tay ta? Mà Đức Giê-hô-va có thể cứu Giê-ru-salem khỏi tay ta được! Chúng làm thinh, chẳng đáp lại một lời, vì vua có
_________________ rằng: Các ngươi đừng đáp lại.”
10. ==>Ở đâu viết: “cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va
vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng ngự trên các chê-ru-bin,
chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của mọi nước trên đất, Ngài đã dựng
nên trời và đất.”
______________________________________________________
11. ==> Điền vào chỗ trống: “Phi-e-rơ trả lời rằng: Có. Và khi Phi-e-rơ vào
nhà, thì Đức Chúa Jêsus hỏi đón trước rằng: Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao?
Các vua thế gian thâu lương lấy thuế ai? Thâu của _________________ hay
là của người ngoài.”
12. ==>Ở đâu viết: “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các
ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới, là khi Con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển
của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngôi, mà
xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên.”
______________________________________________________
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.

