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 20 tháng 1 năm 2019
Tuần này: Rô-ma 3-4, Sáng-thế Ký 4-7, Giô-suê 6-10

1. ==>Ở đâu viết: “là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi
đức tin trong huyết Đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì
đã bỏ qua các tội phạm trước kia,”
______________________________________________________
2. ==> Điền vào chỗ trống: “Vả, ấy chẳng phải chỉ vì một mình người mà có
chép rằng đức tin người đã được kể cho là công bình, nhưng cũng vì chúng ta
nữa, đức tin sẽ được kể là công bình cho chúng ta, là kẻ tin Đấng đã làm cho
_______________, Chúa chúng ta, sống lại từ trong kẻ chết.”

7. ==>Ở đâu viết: “Bấy giờ, Giô-suê phát thề rằng: Phàm ai chổi lên xây lại
thành Giê-ri-cô này sẽ bị rủa sả trước mặt Đức Giê-hô-va! Đặt nền nó lại, tất
con trưởng nam mình phải chết; dựng cửa nó lại, tất con út mình phải chết.”
______________________________________________________
8. ==> Điền vào chỗ trống: “Hãy đứng dậy làm cho ________________, và
hãy nói rằng: Các ngươi khá làm cho mình nên thánh về ngày mai; vì Giê-hôva Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán như vầy: Hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi
có vật đáng diệt tại giữa ngươi! ngươi không thế chống cự nổi trước mặt kẻ
thù nghịch mình cho đến chừng nào các ngươi đã cất khỏi giữa mình vật
đáng diệt ấy.”
9. ==>Ở đâu viết: “Cả Y-sơ-ra-ên, các trưởng lão, các quan cai, và các quan
xét đứng hai bên hòm trước mặt những thầy tế lễ, người Lê-vi, là người
khiêng hòm giao ước ủa Đức Giê-hô-va. Những khách lạ luôn với dân Y-sơra-ên đều có mặt tại đó, phân nửa này ở về phía núi Ga-ri-xim, và phân nửa
kia ở về phía núi Ê-banh, tùy theo lịnh mà Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va,
trước đã truyền cho chúc phước dân Y-sơ-ra-ên.”
______________________________________________________

3. ==>Ở đâu viết: “A-đam còn ăn ở với vợ mình; người sanh được một con
trai đặt tên là Sết; vì vợ rằng: Đức Chúa Trời đã cho tôi một con trai khác thế
cho A-bên mà đã bị Ca-in giết rồi.”
______________________________________________________

10. ==> Điền vào chỗ trống: “Dân Y-sơ-ra-ên không giao chiến cùng dân đó,
vì cớ các trưởng lão của hội chúng đã chỉ danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của
Y-sơ-ra-ên mà thề cùng dân đó; nhưng cả hội chúng ____________ cùng các
quan trưởng.”

4. ==> Điền vào chỗ trống: “Ngài dựng nên người nam cùng người nữ, ban
phước cho họ, và trong ngày đã dựng nên, đặt tên là người. Vả, ___________
được một trăm ba mươi tuổi, sanh một con trai giống như hình tượng mình,
đặt tên là Sết.”

11. ==>Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Chớ sợ, vì ta đã
phó chúng nó vào tay ngươi, chẳng còn một ai đứng nổi trước mặt ngươi
được.”
______________________________________________________

5. ==>Ở đâu viết: “Nầy, Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy điều bại
hoại, vì hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại. Đức
Chúa Trời bèn phán cùng Nô-ê rằng: Kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đưa
đến trước mặt ta; vì cớ loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung hăng; vậy,
ta sẽ diệt-trừ họ cùng đất.”
______________________________________________________

12. ==> Điền vào chỗ trống: “Vậy, Giô-suê đánh toàn xứ, nào miền núi, nào
miền nam, nào đồng bằng, nào những gò nổng, và các vua mấy miền đó.
Người không để thoát khỏi một ai hết; phàm vật có hơi thở thì người diệt hết
đi, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã ______________.”

6. ==> Điền vào chỗ trống: “Mọi loài ở trên mặt đất đều bị hủy diệt, từ loài
người cho đến loài thú, loài côn trùng, cùng loài chim trời, chỉ còn
_________ và các loài ở với người trong tàu mà thôi.”

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.

