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 6 tháng 1 năm 2019
Tuần này: Rô-ma 1-2, Sáng-thế Ký 1-3, Giô-suê 1-5

1. ==> Điền vào chỗ trống: “vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ ___________
của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có
chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.”
2. ==>Ở đâu viết: “Vả, dân ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên
làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy dầu không có luật
pháp, cũng tự nên luật pháp cho mình.”
______________________________________________________
3. ==> Điền vào chỗ trống: “Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và
phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất
phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời
______________ hành động trên mặt đất.”
4. ==>Ở đâu viết: “Rồi, Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh;
vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi.”
______________________________________________________
5. ==> Điền vào chỗ trống: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Nầy, về sự
phân biệt ____________________, loài người đã thành một bực như chúng
ta; vậy bây giờ, ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay lên cũng hái trái cây sự
sống mà ăn và được sống đời đời chăng.”
6. ==>Ở đâu viết: “Hãy nhớ lại điều Môi-se, tôi tớ Giê-hô-va, đã dặn các
ngươi, khi người có nói: Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã cho các
ngươi an nghỉ và ban xứ này cho các ngươi.”
______________________________________________________

7. ==> Điền vào chỗ trống: “Vì chúng tôi có hay khi các ông ra khỏi xứ Êdíp-tô, thì Đức Giê-hô-va đã khiến nước Biển đỏ bày khô trước mặt các ông,
và điều các ông đã làm cho Si-hôn và Óc, hai vua dân A-mô-rít, ở bên kia
_________________, mà các ông đã diệt đi.”
8. ==>Ở đâu viết: “Đoạn, người nói: Nhờ điều này các ngươi sẽ biết rằng
Đức Chúa Trời hằng sống ngự giữa các ngươi, và Ngài sẽ đuổi khỏi trước
mặt các ngươi dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân Hê-vít, dân Phê-rê-sít, dân Ghirê-ga-sít, dân A-mô-rít, và dân Giê-bu-sít.”
______________________________________________________
9. ==> Điền vào chỗ trống: “thì hãy đáp rằng: Ấy là nước sông Giô-đanh đã
rẽ ra trước _______________ của Đức Giê-hô-va; khi hòm đi ngang qua
sông Giô-đanh; thì nước sông bèn rẽ ra; các hòn đá này dùng cho dân Y-sơra-ên làm kỷ niệm đời đời.”
10. ==>Ở đâu viết: “hầu cho các dân tộc thế gian biết rằng tay của Đức Giêhô-va là rất mạnh, và cho các ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời các
ngươi luôn luôn.”
______________________________________________________
11. ==> Điền vào chỗ trống: “Vì dân Y-sơ-ra-ên đã đi trong đồng vắng bốn
mươi năm cho đến chừng cả dân sự đã bị chết hết, tức là những chiến sĩ đã ra
khỏi xứ Ê-díp-tô, mà không vâng theo tiếng của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hôva có thề cùng chúng rằng sẽ chẳng cho họ thấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề
cùng tổ phụ họ ban cho chúng ta, tức là ______________________.”
12. ==>Ở đâu viết: “Tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va nói cùng Giô-suê
rằng: Hãy lột giày khỏi chân ngươi, vì nơi ngươi đứng là thánh. Giô-suê bèn
làm như vậy.”
______________________________________________________
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.

