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 14 tháng 04 năm 2019
Tuần này Rô-ma 15-16, Sáng-thế Ký 28-31, Các Quan Xét 12-16

1. ==>Ở đâu viết: “Vậy, hỡi anh em, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, và
nhờ sự yêu thương sanh bởi Đức Thánh Linh, tôi khuyên anh em phải cùng
tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức
Chúa Trời.”
______________________________________________________

7. ==>Ở đâu viết: “Giép-thê, người Ga-la-át làm quan xét trong Y-sơ-ra-ên
được sáu năm. Đoạn, người qua đời, và được chôn trong một thành ở xứ Gala-át. Sau người, có Iếp-san ở Bết-lê-hem làm quan xét trong Y-sơ-ra-ên.”
______________________________________________________
8. ==> Điền vào chỗ trống: “trong lúc ngọn lửa từ bàn thờ cất bay lên trên
trời, thì thiên sứ của Đức Giê-hô-va cũng lên theo trong ngọn lửa của bàn
thờ. Thấy vậy, Ma-nô-a té sấp mặt xuống đất. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va
chẳng còn hiện đến cùng Ma-nô-a và vợ người nữa. Ma-nô-a nhận biết ấy là
__________________ của Đức Giê-hô-va.”
9. ==>Ở đâu viết: “Bấy giờ Thần của Đức Giê-hô-va cảm động người; người
đi xuống Ách-ca-lôn, giết ba mươi người, cướp lấy áo xống của chúng nó,
thưởng cho những người giải được câu đố; đoạn, người nổi giận phừng
phừng trở lên về nhà cha mình.”
______________________________________________________

2. ==> Điền vào chỗ trống:” Ngợi khen Đấng có quyền làm cho vững chí anh
em theo Tin Lành của tôi và lời giảng Đức Chúa Jêsus Christ, theo sự tỏ ra
về lẽ mầu nhiệm, là lẽ đã giấu kín từ mọi đời trước, mà bây giờ được bày ra,
và theo lịnh Đức Chúa Trời hằng sống, bởi các ________________, bày ra
cho mọi dân đều biết, đặng đem họ đến sự vâng phục của đức tin.”

10. ==> Điền vào chỗ trống: “Dân Phi-li-tin hỏi: Ai đã làm điều đó? Người ta
đáp: Sam-sôn, rể của người Thim-na, bởi vì người Thim-na bắt vợ hắn mà gả
cho một người bạn của hắn. Dân Phi-li-tin bèn đi lên, ________________
luôn với cha nàng trong lửa.”

3. ==>Ở đâu viết: “Người dậy sớm, lấy hòn đá của mình dùng gối đầu, dựng
đứng lên làm cây trụ, đổ dầu lên trên chót trụ đó; rồi đặt tên chốn nầy là Bêtên; còn nguyên khi trước tên thành là Lu-xơ.”
______________________________________________________

11. ==>Ở đâu viết: “Đức Chúa Trời liền chẻ hòn đá bộng ở tại Lê-chi, có
nước chảy ra; Sam-sôn uống, thì tâm thần người hồi tỉnh, và lòng mạnh mẽ
lại. Bởi đó cho nên người ta đặt tên cái suối nầy là Ên-Ha-cô-rê cho đến ngày
nay. Suối ấy ở tại Lê-chi.”
______________________________________________________

4. ==> Điền vào chỗ trống: “Đức Giê-hô-va thấy Lê-a bị ghét, bèn cho nàng
_____________; còn Ra-chên lại son sẻ.”
5. ==>Ở đâu viết: “Người để những nhành đã lột vỏ trong máng trước mặt
con chiên, là nơi các thú đó đến uống; khi đến uống nước thì con chiên có
giao hiệp nhau.”
______________________________________________________
6. ==> Điền vào chỗ trống: “Cầu xin Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức
Chúa Trời của Na-cô, Đức Chúa Trời của cha các người đó đoán xét cho
chúng ta! Gia-cốp chỉ Đấng của Y-sác, cha mình, ________________ mà
thề.”

12. ==> Điền vào chỗ trống: “Bấy giờ, Sam-sôn kêu cầu Đức Giê-hô-va, mà
rằng: Chúa Giê-hô-va ôi! xin Ngài nhớ lại tôi. Hỡi Đức Chúa Trời! xin
____________________ cho tôi chỉ lần nầy mà thôi, hầu cho tôi báo thù dân
Phi-li-tin về sự mất hai con mắt tôi.”
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.

