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 28 tháng 04 năm 2019
Tuần này: I Cô-rinh-tô 1-2, Sáng-thế Ký 32-35, Các Quan Xét 17-21

1. ==>Ở đâu viết: “Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jêsus
Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình,
sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta; hầu cho, như có lời chép rằng:
Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa.”
______________________________________________________
2. ==> Điền vào chỗ trống:” ả, người có tánh xác thịt không nhận được
những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi
sự ấy như là sự dồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách
_______________. Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự, và
chính mình không bị ai xử đoán.”
3. ==>Ở đâu viết: “Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào
xương hông Gia-cốp; xương hông liền trặt trong khi vật lộn. Người đó bèn
nói: Trời đã rạng đông rồi; thôi để cho ta đi; nhưng Gia-cốp đáp rằng: Tôi
chẳng cho người đi đâu, nếu người không ban phước cho tôi.”
______________________________________________________
4. ==> Điền vào chỗ trống: “Thưa rằng: Xin anh, không. Nếu em được ơn
trước mặt anh, hãy nhận lấy lễ vật bởi tay em làm ra đi; vì em thấy được mặt
anh khác nào người ta thấy được mặt Đức Chúa Trời, và anh đã
_______________ tiếp rước em.”
5. ==>Ở đâu viết: “Y-sác hưởng thọ được một trăm tám mươi tuổi. Người
tuổi cao tác lớn, thỏa mãn về đời mình, tắt hơi, được về cùng tổ phụ. Ê-sau
và Gia-cốp, hai con trai, chôn người.”
______________________________________________________
6. ==> Điền vào chỗ trống: “Mi-ca nói: Hãy ở đây với ta, làm cha và thầy tế
lễ cho ta, ta sẽ cấp cho ngươi mỗi năm mười miếng bạc, một
_______________, và những vật cần nuôi mình. Người Lê-vi bèn vào,”

7. ==>Ở đâu viết: “Chẳng có ai đến tiếp cứu dân La-ít, vì thành ở xa Si-đôn,
và không giao thiệp với ai hết; nó ở trong trũng chạy về hướng Bết-Rê-hóp.
Người Đan xây đắp thành lại, và ở tại đó; lấy tên Đan, là tổ phụ mình, con
trai của Y-sơ-ra-ên, mà đặt cho thành; còn trước kia tên thành ấy là La-ít.”
______________________________________________________
8. ==> Điền vào chỗ trống: “Song những kẻ đó không khứng nghe người.
Người khách bèn bắt vợ bé mình dẫn ra ngoài cho chúng, chúng biết nàng,
________________ nàng trọn đêm cho đến sáng; rồi đuổi nàng về rạng
đông.”
9. ==>Ở đâu viết: “Người Y-sơ-ra-ên ra đánh người Bên-gia-min, dàn trận
cùng chúng tại trước Ghi-bê-a. Người Bên-gia-min bèn ra khỏi Ghi-bê-a, và
trong ngày đó, giết hai muôn hai ngàn người Y-sơ-ra-ên, nằm chật đất. Dân
Y-sơ-ra-ên lại phấn chí, dàn trận mới tại chỗ mình đã dàn ngày thứ nhất.”
______________________________________________________
10. ==> Điền vào chỗ trống: “Trong số người xây lưng chạy trốn về phía
đồng vắng, hướng hòn đá Rim-môn, thì dân Y-sơ-ra-ên còn giết dọc đường
năm ngàn người nữa, đoạn theo riết gần đến Ghi-bê-om thì giết hai ngàn
người. Vậy, số tổng cộng người Bên-gia-min ngã chết trong ngày đó là hai
muôn năm ngàn người có tài cầm gươm, và thảy đều là _______________.”
11. ==>Ở đâu viết: “Nầy là điều các ngươi sẽ làm: Hãy tận diệt mọi người
nam luôn mọi người nữ đã làm bạn một người nam. Chúng tìm được trong
dân Gia-be ở xứ Ga-la-át, bốn trăm con gái đồng trinh chưa làm bạn với
người nam, bèn dẫn chúng nó về trại quân tại Si-lô, ở trong xứ Ca-na-an.”
______________________________________________________
12. ==> Điền vào chỗ trống: “Bấy giờ, dân Y-sơ-ra-ên ai nấy đều trở về
trong chi phái và họ hàng mình; từ nơi đó mỗi người đi về _____________
mình. Đang lúc đó, không có vua trong Y-sơ-ra-ên; ai nấy làm theo ý mình
lấy làm phải.”
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.

