
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 9 tháng 6 năm 2019 

Tuần này: I Cô-rinh-tô 7-8, Sáng-thế Ký 44-47, I Sa-mu-ên 6-10 
 

 

1. ==>Ở đâu viết: “Chịu cắt bì chẳng hề gì, không chịu cắt bì cũng chẳng hề 

gì; sự quan hệ là giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Ai nấy khi được gọi ở 

đấng bậc nào, thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy.”

 ______________________________________________________ 

2. ==> Điền vào chỗ trống: “Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải buột chặt 

với chồng bấy lâu; nếu chồng chết, vợ được tự do, muốn lấy ai tùy ý, miễn là 

______________________.” 

 

3. ==>Ở đâu viết: “về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là 

Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ 

có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jêsus Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà 

có, và chúng ta cũng vậy.” 

          _______________________________________________________ 

 

4. ==> Điền vào chỗ trống: “thì khi vừa thấy con út không còn nữa, chắc 

người sẽ chết. Nếu vậy, các  ______________________ sẽ làm cho cha già 

tóc bạc của chúng tôi, cũng là kẻ tôi tớ chúa, đau lòng xót dạ xuống âm phủ.” 

 

5. ==>Ở đâu viết: “Người cũng sai đem về cho cha mình mười con lừa chở 

các vật quí nhất trong xứ Ê-díp-tô, mười con lừa cái chở lúa, bánh, và lương 

thực để dành dùng trong khi cha đi đường.” 

 ______________________________________________________ 

 

6. ==> Điền vào chỗ trống: “Các người đi đến xứ Ê-díp-tô với Gia-cốp, tức 

là các người do nơi ______________________ sanh, nếu không kể các nàng 

dâu, thì hết thảy là sáu mươi sáu người.” 

 

7. ==>Ở đâu viết: “Khi cha an-giấc cùng tổ phụ rồi, hãy đem cha ra khỏi Ê-

díp-tô; chôn chung cùng mồ mả của người. Giô-sép thưa rằng: Con sẽ làm y 

theo lời cha dặn..” 

 ______________________________________________________ 

 

8. ==> Điền vào chỗ trống: “Cái xe đến trong ruộng của Giô-suê tại Bết-Sê-

mết và dừng lại đó. Nơi ấy có một hòn đá lớn, người ta bèn bửa gỗ của xe, và 

dâng hai bò cái làm ________________________ cho Đức Giê-hô-va.” 

 

9. ==>Ở đâu viết: “Sa-mu-ên làm quan xét cho Y-sơ-ra-ên trọn đời mình. 

Mỗi năm người tuần hành khắp Bê-tên, Ghinh-ganh, và Mích-ba, mà đoán 

xét dân sự trong các thành ấy.” 

 ______________________________________________________ 

 

10. ==> Điền vào chỗ trống: “Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Hãy 

nghe theo mọi lời dân sự nói cùng ngươi; ấy chẳng phải chúng nó từ chối 

ngươi đâu, bèn là ________________________ đó, hầu cho ta chẳng cai trị 

chúng nó nữa.” 

 

11. ==>Ở đâu viết: “Sau-lơ đáp: Tôi chỉ là một người Bên-gia-min, là một 

chi phái nhỏ hơn hết trong Y-sơ-ra-ên; nhà tôi lại là hèn mọn hơn hết các nhà 

của chi phái Bên-gia-min. Nhân sao ông nói với tôi giọng như vậy.” 

 ______________________________________________________ 

 

12. ==> Điền vào chỗ trống: “Sa-mu-ên tuyên giảng luật pháp của nước tại 

trước mặt dân sự, chép trong _____________________________ mà người 

để trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn, Sa-mu-ên cho cả dân sự ai về nhà nấy. 

Sau-lơ cũng về nhà mình tại Ghi-bê-a, có những người dõng sĩ chịu Đức 

Chúa Trời cảm động lòng đều đi theo người.” 

 

 

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. 


