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

7. ==>Ở đâu viết: “Na-ô-mi thấy nàng quyết định theo mình, nên không nói
nữa. Vậy, hai người đi đến Bết-lê-hem. Khi hai người đến, cả thành đều cảm
động. Các người nữ hỏi rằng: Ấy có phải Na-ô-mi chăng? Người đáp: Chớ
gọi tôi là Na-ô-mi, hãy gọi là Ma-ra, vì Đấng Toàn năng đã đãi tôi cách cay
đắng lắm.”
______________________________________________________

Tên: ____________________________
Ngày 12 tháng 5 năm 2019
Tuần này: I Cô-rinh-tô 3-4, Sáng-thế Ký 36-39, Ru-tơ 1-4

1. ==>Ở đâu viết: “Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa
Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Vì có ai phá hủy
đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của
Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ.”
______________________________________________________
2. ==> Điền vào chỗ trống: “Có mấy kẻ lên mình kiêu ngạo, ngờ tôi chẳng
còn đến cùng anh em nữa. Nhưng nếu Chúa khứng cho, thì chẳng bao lâu tôi
sẽ tới cùng anh em, và xét cho biết, chẳng phải xét lời nói của những
_____________________ đó, bèn là năng lực họ thể nào.”
3. ==>Ở đâu viết: “Trước khi dân Y-sơ-ra-ên chưa có một vua nào cai trị, thì
đây là các vua trị vì xứ Ê-đôm; Bê-la, con trai Bê-ô, trì vì xứ Ê-đôm; tên
thành người là Đin-ha-ba.”
______________________________________________________

8. ==> Điền vào chỗ trống: “Bô-ô đáp: Người ta có thuật cho ta nghe mọi
điều nàng đã làm cho mẹ chồng nàng, từ khi chồng nàng chết, và cách nào
nàng đã lìa cha mẹ, xứ sở sanh của nàng, đặng đi đến một dân tộc mà nàng
không biết trước. Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều nàng đã làm; nàng đã
đến núp dưới cánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của __________________; cầu
xin Ngài thưởng cho nàng cách trọn vẹn.”
9. ==>Ở đâu viết: “Na-ô-mi nói cùng Ru-tơ, dâu mình, rằng: Hỡi con gái ta,
lấy làm phải cho con đi với các tớ gái người, chớ cho người ta gặp con trong
một ruộng khác. Vậy, nàng ở cùng các tớ gái của Bô-ô, đặng mót cho đến hết
mùa gặt lúa mạch và mùa gặt lúa mì; nàng ở nhà của bà gia mình.”
______________________________________________________
10. ==> Điền vào chỗ trống: “Ru-tơ trở về nhà bà gia mình; người hỏi: Có
phải con gái ta chăng? Ru-tơ thuật cho người mọi điều Bô-ô đã làm cho
mình, rồi tiếp rằng: Người có cho tôi _____________________ này, mà
rằng: Nàng chớ trở về cùng bà gia hai tay không.”

4. ==> Điền vào chỗ trống: “Gia-cốp nhìn và nói rằng: Ấy là áo của con trai
ta đó; một thú dữ đã xé cấu nó! Quả thật ___________________ đã bị phân
thây rồi! Người xé quần áo mình ra, lấy bao quấn ngang hông, và để tang lâu
ngày cho con trai mình.”

11. ==>Ở đâu viết: “và cũng lấy Ru-tơ, người Mô-áp, vợ của Mạc-lôn, làm
vợ tôi, đặng nối danh kẻ chết cho sản nghiệp người; hầu cho danh kẻ chết
không mất khỏi giữa anh em mình và khỏi dân sự của thành người; ngày nay
các ông làm chứng về điều đó.”
______________________________________________________

5. ==>Ở đâu viết: “Nhưng nó rút tay vào, thì đây, anh nó lại ra. Bà mụ nói
rằng: Mầy, tông rách dường nầy! Họ đặt tên là Phê-rết. Kế em nó ra sau, là
đứa nơi tay có sợi chỉ điều, và họ đặt tên là Sê-rách.”
______________________________________________________

12. ==> Điền vào chỗ trống: “Những người nữ lân cận đặt tên cho nó là Ôbết, mà rằng: Một đứa trai đã sanh cho Na-ô-mi. Ô-bết là cha của Y-sai, ông
của Đa-vít. Nầy là ________________ của Pha-rết: Pha-rết sanh Hết-rôn.
Hết-rôn sanh Ram; Ram sanh A-mi-na-đáp.”

6. ==> Điền vào chỗ trống: “Đức Giê-hô-va phù hộ Giô-sép và tỏ
____________________ cùng chàng, làm cho được ơn trước mặt chủ ngục.
Chủ ngục giao hết các kẻ tù trong tay Giô-sép, chẳng việc chi làm qua khỏi
được chàng.”

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.

