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 17 tháng 2 năm 2019
Tuần này: Rô-ma 7-8 Sáng-thế Ký 12-15 Giô-suê 16-20

1. ==>Ở đâu viết: “Vậy thì điều lành trở làm cớ cho tôi chết sao? Chẳng hề
như vậy! Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành
làm chết tôi, tự bày ra nói là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực
ác;”
______________________________________________________
2. ==> Điền vào chỗ trống: “còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng
đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là ____________, và
những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.”
3. ==>Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ram mà phán rằng: Ta sẽ
ban cho dòng dõi ngươi đất nầy! Rồi tại đó Áp-ram lập một bàn thờ cho Đức
Giê-hô-va, là Đấng đã hiện đến cùng người:”
______________________________________________________
4. ==> Điền vào chỗ trống: “Sau khi Lót lìa khỏi Áp-ram rồi, Đức Giê-hô-va
phán cùng Áp-ram rằng: Hãy _______________________, nhìn từ chỗ
ngươi ở cho đến phương bắc, phương nam, phương đông và phương tây:”
5. ==>Ở đâu viết: “Khi Áp-ram hay được cháu mình bị quân giặc bắt, bèn
chiêu tập ba trăm mười tám gia nhân đã tập luyện, sanh đẻ nơi nhà mình, mà
đuổi theo các vua đó đến đất Đan.”
______________________________________________________
6. ==> Điền vào chỗ trống: “Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: Phải
biết rằng, dòng dõi ngươi sẽ ngụ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm
tôi mọi cho dân xứ đó và bị họ hà hiếp ______________________.”

7. ==>Ở đâu viết: “Từ Tháp-bu-ách giới hạn đi về hướng tây đến khe Ca-na,
rồi giáp biển. Đó là sản nghiệp của chi phái Ép-ra-im, tùy theo những họ
hàng của chúng.”
______________________________________________________
8. ==> Điền vào chỗ trống: “Trong địa phận Y-sa-ca và A-se Ma-na-se cũng
được Bết-Sê-an và các thành địa hạt, Gíp-lê-am và các thành địa hạt, dân cư
của Đô-rơ và các thành địa hạt, dân cư của Ên-Đô-rơ và các thành địa hạt,
dân cư của Tha-na-ác và các thành địa hạt, dân cư của ________________,
các thành địa hạt nó, và ba cái đồng cao.”
9. ==>Ở đâu viết: “rồi nó xuống đến đuôi núi nằm ngang trũng con trai Hinôm ở trong trũng Rê-pha-im, tại phía bắc; nó chạy xuống dọc theo trũng Hinôm ở sau lưng Giê-bu-sít, về phía nam, đoạn xuống đến Ên-Rô-ghên.”
______________________________________________________
10. ==> Điền vào chỗ trống: “Kế giới hạn vòng về hướng tây, đi đến Át-nốtTha-bô, rồi từ đó chạy về Hục-cốc. Phía nam giáp Sa-bu-lôn, phía tây giáp
A-se và Giu-đa; còn phía mặt trời mọc có _____________________.”
11. ==>Ở đâu viết:” Vả, địa phận của người Đan là ra ngoài nơi mình; vì
người Đan đi lên đánh chiếm lấy Lê-sem, rồi dùng lưỡi gươm diệt nó. Người
Đan chiếm lấy nó làm sản nghiệp ở tại đó, và lấy tên Đan, tổ phụ mình, đặt
cho Lê-sem.”
______________________________________________________
12. ==> Điền vào chỗ trống: “Bên kia sông Giô-đanh, phía đông thành Giêri-cô, trong chi phái Ru-bên, họ chỉ định Bết-se ở trong đồng bằng tại sa mạc;
trong chi phái Gát, Ra-mốt tại xứ _____________; và trong chi phái Ma-nase, Gô-lan ở xứ Ba-san.”
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.

