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 5 tháng 5 năm 2019
Tuần này Thi-thiên 24-26, Gióp 17-18, Ê-sai 45-50, Ma-thi-ơ 23-25

1. ==> Điền vào chỗ trống: “Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên! Hỡi các cửa đời
đời, hãy mở cao lên, Thì vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển nầy là ai? Ấy là
Đức Giê-hô-va vạn quân, Chính Ngài là __________________.”
2. ==>Ở đâu viết:” Cầu xin Chúa hãy đoái xem tôi và thương xót tôi, Vì tôi
một mình và khốn khổ. Sự bối rối nơi lòng tôi đã thêm nhiều; Xin Chúa cứu
tôi khỏi sự hoạn nạn. Khá xem xét sự khốn khổ và sự cực nhọc tôi, Và tha
các tội lỗi tôi.”
______________________________________________________
3. ==> Điền vào chỗ trống: “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi ưa nơi ở của nhà Ngài,
Và chốn ngự của sự vinh hiển Ngài. Cầu Chúa chớ cất ________________
chung với tội nhân, Cũng đừng trừ mạng sống tôi với người đổ huyết.”
4. ==>Ở đâu viết: “Các ngày tôi đã qua, Các mưu ý tôi, tức các thiết ý của
lòng tôi, đã bị diệt. Chúng lấy đêm trở làm ngày; Trước sự tối tăm, chúng nói
rằng ánh sáng hầu gần.”
______________________________________________________
5. ==> Điền vào chỗ trống: “Hắn bị xô đuổi khỏi ánh sáng mà vào
______________, Và người ta khu trục nó khỏi thế gian. Hắn sẽ chẳng có
con cháu giữa dân sự mình, Cũng không có ai còn sống tại trong nơi ở
mình.”
6. ==>Ở đâu viết: “Hỡi dân thoát nạn của các nước, hãy nhóm lại và đến,
thảy cùng nhau lại gần! Những kẻ khiên gỗ của tượng chạm mình, cầu
nguyện với thần không cứu được, thật là đồ vô thức.”
______________________________________________________

7. ==> Điền vào chỗ trống: “Ta gọi chim ó đến từ phương đông, và gọi người
làm mưu ta đến từ xứ xa. Điều ta đã rao ra, ta sẽ làm hoàn thành, điều ta đã
định, ta cũng sẽ làm. Hỡi những người cứng lòng, xa cách
_________________, hãy nghe ta phán.”
8. ==>Ở đâu viết: “Ngươi đã nhọc sức vì cớ nhiều mưu chước. Vậy những kẻ
hỏi trời, xem sao, xem trăng mới mà đoán việc ngày sau, bây giờ hãy đứng
lên và cứu ngươi cho khỏi những sự xảy đến trên ngươi.”
______________________________________________________
9. ==> Điền vào chỗ trống: “Đức Giê-hô-va, ____________________ ngươi,
là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Ta là Đức Giê-hô-va, Đức
Chúa Trời ngươi, là Đấng dạy cho ngươi được ích, và dắt ngươi trong con
đường ngươi phải đi.”
10. ==>Ở đâu viết: “Các vua sẽ làm cha nuôi ngươi, các hoàng hậu sẽ làm
mụ vú ngươi; họ sẽ cúi mặt sát đất ở trước mặt ngươi; liếm bụi dưới chân
ngươi; ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va, và những kẻ trông cậy ta sẽ
chẳng hổ thẹn.”
______________________________________________________
11. ==> Điền vào chỗ trống: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người
Pha-ri-si, là ____________________! vì các ngươi rửa bề ngoài chén và
mâm, nhưng ở trong thì đầy dẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ.”
12. ==>Ở đâu viết: “Vì ta đã đói, các ngươi không cho ăn; ta khát, các ngươi
không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước; ta trần truồng, các
ngươi không mặc cho ta; ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng.”
______________________________________________________
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.

