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 3 tháng 2 năm 2019
Tuần này: Rô-ma 5-6, Sáng-thế Ký 8-11, Giô-suê 11-15

1. ==> Điền vào chỗ trống: “Song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân
điển. Vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì
huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một
người là ____________________, chan chứa cho hết thảy mọi người khác là
dường nào!”
2. ==>Ở đâu viết: “Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên
tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết
quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng.”
______________________________________________________
3. ==> Điền vào chỗ trống: “Đức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm và nghĩ
thầm rằng: Ta chẳng vì loài người mà rủa sả đất nữa, vì
____________________ vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ; ta cũng sẽ chẳng
hành các vật sống như ta đã làm.”
4. ==>Ở đâu viết: “thì ta sẽ nhớ lại sự giao ước của ta đã lập cùng các ngươi,
và cùng các loài xác thịt có sự sống, thì nước chẳng bao giờ lại trở nên lụt mà
hủy diệt các loài xác thịt nữa.”
______________________________________________________
5. ==> Điền vào chỗ trống: “Ấy là các họ hàng của ba con trai Nô-ê tùy theo
đời và dân tộc của họ; lại cũng do nơi họ mà các dân chia ra trên mặt đất sau
cơn _______________.”
6. ==>Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va phán rằng: Nầy, chỉ có một thứ dân, cùng
đồng một thứ tiếng; và kia kìa công việc chúng nó đang khởi làm; bây giờ
chẳng còn chi ngăn chúng nó làm các điều đã quyết định được.”
______________________________________________________

7. ==> Điền vào chỗ trống: “Mạng lịnh mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho
Môi-se, tôi tớ Ngài, thì Môi-se đã truyền lại cho Giô-suê, và Giô-suê làm
theo phàm điều gì Đức Giê-hô-va _____________ Môi-se, Giô-suê không bỏ
sót gì hết.”
8. ==>Ở đâu viết: “Này là các vua của xứ mà Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên
đánh bại ở bên này sông Giô-đanh, về phía tây từ Ba-anh-Gát trong trũng Liban, cho đến núi trụi nổi lên về hướng Sê-i-rơ. Tùy sự phân chia từng chi
phái, Giô-suê ban cho các chi phái Y-sơ-ra-ên làm sản nghiệp.”
______________________________________________________
9. ==> Điền vào chỗ trống: “Song Môi-se không phát phần sản nghiệp cho
chi phái Lê-vi: những của _____________ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của
Y-sơ-ra-ên, ấy là phần sản nghiệp của chi phái đó, y như Ngài đã phán cùng
Môi-se.”
10. ==>Ở đâu viết: “Trong ngày đó, Môi-se có thề mà rằng: Quả thật đất mà
chân ngươi đã đạp đến sẽ thuộc về ngươi và con cháu ngươi làm sản nghiệp
đời đời; vì ngươi trung thành đã vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta.”
______________________________________________________
11. ==> Điền vào chỗ trống: “Vả, xảy khi nàng vào nhà Ốt-ni-ên, có thúc
giục người xin cha mình một sở ruộng. Nàng leo xuống lừa; Ca-lép hỏi rằng:
Con muốn chi? Nàng thưa rằng: Xin cha ban một của phước cho con; vì cha
lập con nơi đất miền nam, nên hãy cho con mấy suối nước. Người bèn ban
cho nàng các suối ở trên và ở dưới. Đó là ________________ của chi phái
Giu-đa, tùy theo những họ hàng của chúng.”
12. ==>Ở đâu viết: “Vả, người Giu-đa không đuổi được dân Giê-bu-sít ở tại
Giê-ru-sa-lem; nên dân Giê-bu-sít còn ở chung cùng người Giu-đa tại Giê-rusa-lem cho đến ngày nay.”
______________________________________________________
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.

