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Đọc kinh thánh trong 2 năm 

 
Tên: ____________________________ 

 

Ngày 27 tháng 10 năm 2019 

Tuần này: Ga-la-ti 1-3, Xuất Ê-díp-tô Ký 33-36, I Các Vua 1-4 

 

1. ==> Điền vào chỗ trống: “vì tôi không nhận và cũng không học 

__________________ đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra 

của Đức Chúa Jêsus Christ.” 
  

2. ==>Ở đâu viết: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà 

tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay 

tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa 

Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” 

 ______________________________________________________ 

 

3. ==> Điền vào chỗ trống: “Vả, người trung bảo chẳng phải là người trung 

bảo về một bề mà thôi, nhưng Đức Chúa Trời chỉ có một. Vậy thì luật pháp 

nghịch cùng lời hứa của Đức Chúa Trời hay sao? chẳng hề như vậy; vì nếu 

đã ban cho một luật pháp có thể làm cho sống, thì __________________ 

chắc bởi luật pháp mà đến.” 

 

4. ==>Ở đâu viết: “Môi-se thưa rằng: Tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển 

của Ngài! Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ làm cho các sự nhân từ ta phát ra 

trước mặt ngươi; ta hô danh Giê-hô-va trước mặt ngươi; làm ơn cho ai ta 

muốn làm ơn, và thương xót ai ta muốn thương xót.” 

 ______________________________________________________ 

 

5. ==> Điền vào chỗ trống: “Môi-se ở đó cùng Đức Giê-hô-va trong bốn 

mươi ngày và bốn mươi đêm, không ăn bánh, cũng không uống nước; Đức 

Giê-hô-va chép trên hai bảng đá các lời giao ước, tức là 

_________________.” 

 

6. ==>Ở đâu viết: “Cả dân Y-sơ-ra-ên, nam hay nữ, phàm ai có lòng cảm 

động xui cho mình tình nguyện quyên vào các công việc Đức Giê-hô-va đã 

phán dặn nơi Môi-se, đều đem dâng cho Đức Giê-hô-va các lễ tình nguyện 

vậy.” 
              ______________________________________________________ 

 

7. ==> Điền vào chỗ trống: “Hai tấm ván góc ra khít với nhau từ dưới chí 

trên bởi một cái khoen ở nơi đầu; hai góc hai bên đều làm như vậy. Thế thì, 

có tám tấm ván và  ____________________ mộng bằng bạc, dưới mỗi tấm 

có hai lỗ mộng.” 

 

8. ==>Ở đâu viết: “Bà tâu rằng: Chúa tôi ôi! chúa đã nhân danh Giê-hô-va 

Đức Chúa Trời chúa thề cùng con đòi của chúa rằng: Sa-lô-môn con trai 

ngươi sẽ trị vì kế ta, và nó sẽ ngồi trên ngôi ta.” 

 ______________________________________________________ 

 

9. ==> Điền vào chỗ trống: “Sa-lô-môn đáp rằng: Nếu người ăn ở ra người tử 

tế, thì chẳng __________________ nào của người sẽ rụng xuống đất; bằng 

có thấy sự ác nơi người, ắt người sẽ chết. Vua Sa-lô-môn sai kẻ đem người 

xuống khỏi bàn thờ. A-đô-ni-gia đến sấp mình xuống trước mặt Sa-lô-môn; 

Sa-lô-môn bèn nói với người rằng: Hãy trở về nhà ngươi.” 

 

10. ==>Ở đâu viết: “Vua lại nói với Si-mê-i rằng: Ngươi biết mọi sự ác 

ngươi đã làm cho Đa-vít, là cha ta, mà lòng ngươi vẫn còn nhớ lắm. Vậy nên 

Đức Giê-hô-va sẽ khiến sự ác của ngươi đổ lại tên đầu ngươi. Nhưng vua Sa-

lô-môn sẽ được phước, và ngôi của Đa-vít sẽ được lập vững bền trước mặt 

Đức Giê-hô-va đến đời đời.” 

 ______________________________________________________ 

 

11. ==> Điền vào chỗ trống: “____________________, con trai của người 

nầy chết, bởi vì người đã nằm đè trên nó. Đêm khuya người chổi dậy, và 

trong khi con đòi vua ngủ, thì người lấy con trai tôi khỏi bên tôi, mà để nó 

nằm trong lòng mình; rồi đặt con trai chết của nó nằm trong lòng tôi.” 

 

12. ==>Ở đâu viết: “Đức Chúa Trời ban cho Sa-lô-môn sự khôn ngoan, sự 

thông sáng rất cao, cùng lòng rộng rãi như cát trên bờ biển. Sự khôn ngoan 

của Sa-lô-môn trổi hơn sự khôn ngoan của mọi người phương đông, và sự 

khôn ngoan của người Ê-díp-tô.” 

 ______________________________________________________ 

 

 

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. 


