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 3 năm 2019
Tuần này: Rô-ma 9-10 Sáng-thế Ký 16-19 Giô-suê 21-24

1. ==>Ở đâu viết: “Lại như Ê-sai đã nói tiên tri rằng: Nếu Chúa vạn quân
chẳng để lại một cái mầm của dòng giống chúng ta, Thì chúng ta đã trở nên
như thành Sô-đôm và giống như thành Gô-mô-rơ vậy.”
______________________________________________________
2. ==> Điền vào chỗ trống: “Tôi lại hỏi: Thế mà dân Y-sơ-ra-ên chẳng biết
chi hết sao? Môi-se đã nói rằng: Ta sẽ giục lòng ___________ các ngươi bởi
kẻ chẳng phải là dân; Ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một dân ngu dốt.”
3. ==>Ở đâu viết: “Nàng gọi Đức Giê-hô-va mà đã phán cùng mình, danh là
"Đức Chúa Trời hay đoái xem," vì nàng nói rằng: Chính tại đây, tôi há chẳng
có thấy được Đấng đoái xem tôi sao.”
______________________________________________________

7. ==>Ở đâu viết: “Vả, khi hai thiên sứ dẫn họ ra khỏi rồi, một trong hai vì
nói rằng: Hãy chạy trốn cứu lấy mạng, đừng ngó lại sau và cũng đừng dừng
bước lại nơi nào ngoài đồng bằng; hãy chạy trốn lên núi, kẻo phải bỏ mình
chăng.”
______________________________________________________
8. ==> Điền vào chỗ trống: “Người ta cũng lấy trong phân nửa chi phái Mana-se, thành Gô-lan ở xứ Ba-san, là thành ẩn náu cho kẻ sát nhân, mà cấp cho
con cháu Ghẹt-sôn về các ___________________, và đất chung quanh thành
ấy, Bết-ê-ra và đất chung quanh thành: hết thảy hai cái thành.”
9. ==>Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va làm cho tứ phía đều được an nghỉ, y như
Ngài đã thề cùng tổ phụ họ, chẳng có một kẻ thù nghịch nào còn đứng nổi
trước mặt họ. Đức Giê-hô-va phó hết thảy kẻ thù nghịch vào tay họ.”
______________________________________________________
10. ==> Điền vào chỗ trống: “Phi-nê-a, con trai thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, nói cùng
người Ru-bên, người Gát, và người Ma-na-se, mà rằng: Ngày nay chúng tôi
biết rằng _______________________ chúng ta, vì các ngươi không có phạm
tội bất trung này cùng Đức Giê-hô-va; như vậy các ngươi đã giải cứu dân Ysơ-ra-ên khỏi tay Đức Giê-hô-va.”

4. ==> Điền vào chỗ trống: “Trải qua các đời, mỗi người nam trong vòng các
ngươi, hoặc sanh đẻ tại nhà, hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang,
chẳng thuộc về _________________, hễ lên được tám ngày rồi, đều phải
chịu phép cắt bì.”

11. ==>Ở đâu viết: “thì phải biết rõ ràng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi
chẳng còn cứ đuổi những dân tộc này khỏi trước mặt các ngươi nữa; nhưng
chúng nó sẽ làm lưới và bẫy cho các ngươi, làm roi đánh nơi hông, làm
chông gai chích trong mắt, cho đến chừng nào các ngươi bị diệt mất khỏi xứ
tốt đẹp này mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã ban cho.”
______________________________________________________

5. ==>Ở đâu viết: “Ta cũng nhậm lời ngươi xin cho Ích-ma-ên. Nầy, ta ban
phước cho người, sẽ làm cho người sanh sản và thêm nhiều quá-bội; người sẽ
là tổ phụ của mười hai vị công-hầu, và ta làm cho người thành một dân lớn.”
______________________________________________________

12. ==> Điền vào chỗ trống: “Rồi Giô-suê nói cùng cả dân sự rằng: Kìa, hòn
đá này sẽ dùng làm chứng cho chúng ta; vì nó có nghe mọi lời Đức Giê-hôva đã phán cùng chúng ta; nó dùng _______________ cho các ngươi, e các
ngươi bỏ Đức Chúa Trời mình chăng.”

6. ==> Điền vào chỗ trống: “Không lẽ nào Chúa làm điều như vậy, diệt
người công bình luôn với kẻ độc ác; đến đỗi kể người công bình cũng như
người độc ác. Không, Chúa chẳng làm điều như vậy bao giờ!
________________ toàn thế gian, há lại không làm sự công bình sao.”

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.

