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1. ==>Ở đâu viết: “Vì chưng cũng như các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là 

phải trong Ngài cả, ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói "A-men," làm sáng 

danh Đức Chúa Trời.”

 ______________________________________________________ 
 

2. ==> Điền vào chỗ trống: “Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng 

tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi 

thơm về ____________________ Ngài khắp chốn!.” 

 

3. ==>Ở đâu viết: “Nhưng lòng họ đã cứng cỏi; vì đến ngày nay, khi họ đọc 

Cựu Ước, cái màn ấy vẫn còn chưa cất khỏi, bởi chưng ấy là trong Đấng 

Christ mà màn đó biến đi. Ấy vậy, cho đến ngày nay, mỗi lần người ta đọc 

sách Môi-se cho họ, cái màn ấy vẫn còn ở trên lòng họ.” 

 ______________________________________________________ 

 

4. ==> Điền vào chỗ trống: “Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở 

trong một trụ mây, để dẫn đường đi; ban đêm trong một trụ lửa, để 

___________________ cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm.” 

 

5. ==>Ở đâu viết: “Ngài tháo bánh xe của họ, khiến dẫn dắt cực nhọc. Người 

Ê-díp-tô bèn nói nhau rằng: Ta hãy trốn khỏi dân Y-sơ-ra-ên đi, vì Đức Giê-

hô-va thế dân đó mà chiến cự cùng chúng ta.” 

 ______________________________________________________ 

 

6. ==> Điền vào chỗ trống: “Đoạn, Môi-se đem dân Y-sơ-ra-ên đi khỏi Biển 

đỏ, đến nơi ____________________ Su-rơ; trọn ba ngày đi trong đồng vắng, 

kiếm chẳng được nước đâu cả.” 

 

 

 

 

7. ==>Ở đâu viết: “Hãy suy nghĩ rằng Đức Giê-hô-va đã cho các ngươi ngày 

Sa-bát; vậy nên, đến ngày thứ sáu Ngài lại cho các ngươi lương thực đủ hai 

ngày. Trong ngày thứ bảy, mỗi người phải ở yên chỗ mình, chớ ai ra khỏi 

nhà. Thế thì, ngày thứ bảy dân sự đều nghỉ ngơi.” 

 ______________________________________________________ 

 

8. ==> Điền vào chỗ trống: “Hỡi núi Ghinh-bô-a! Nguyện sương móc và 

mưa chẳng sa xuống trên ngươi, Và chẳng có đồng ruộng sanh sản vật dùng 

làm của lễ đầu mùa; Vì tại nơi đó, cái khiên của _________________ bị nhơ 

nhuốc, Tức là cái khiên của Sau-lơ, nó sẽ chẳng hề được xức dầu nữa.” 

 

9. ==>Ở đâu viết: “Áp-ne bèn la lớn cùng Giô-áp rằng: Vậy, lưỡi gươm chưa 

thôi hủy diệt sao? Ngươi há chẳng biết cuối cùng sẽ là khổ sao? Ngươi không 

truyền lịnh cho dân sự thôi đuổi theo anh em mình cho đến chừng nào?.” 

 ______________________________________________________ 

 

10. ==> Điền vào chỗ trống: “Chồng nàng vừa đưa đi vừa khóc, theo đến Ba-

hu-rim. Đoạn, Áp-ne nói với người rằng: Hãy đi, trở về nhà ngươi. Rồi Pha-

ti-ên trở về. Áp-ne nói cùng các trưởng lão Y-sơ-ra-ên rằng: Đã lâu nay, các 

ông ao ước được ________________ làm vua.” 

 

11. ==>Ở đâu viết: “Vua nói cùng các đầy tớ mình rằng: Một quan trưởng, 

một đại nhơn trong Y-sơ-ra-ên đã thác ngày nay; các ngươi há chẳng biết 

sao? Về phần ta, ngày nay hãy còn yếu, dẫu rằng ta đã chịu xức dầu lập làm 

vua; và những kẻ kia, là các con trai của Xê-ru-gia, là cường bạo cho ta quá. 

Nguyện Đức Giê-hô-va báo kẻ làm ác nầy, tùy sự ác của nó!.” 

 ______________________________________________________ 

 

12. ==> Điền vào chỗ trống: “Hai người đem đầu Ích-bô-sết về Hếp-rôn, 

dâng cho vua Đa-vít, mà rằng: Nầy là đầu của Ích-bô-sết, con trai của Sau-lơ, 

kẻ thù nghịch vua, vẫn toan hại mạng sống vua; ngày nay Đức Giê-hô-va đã 

_________________ Sau-lơ và dòng dõi người cho vua, là chúa tôi?” 

 

 

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. 


