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Đọc kinh thánh trong 2 năm 

 
Tên: ____________________________ 

 

Ngày 10 tháng 11 năm 2019 

Tuần này: Ga-la-ti 4-6, Xuất Ê-díp-tô Ký 37-40, I Các Vua 5-9 

 

1. ==> Điền vào chỗ trống: “Vả, A-ga, ấy là núi Si-na-i, trong xứ A-ra-bi; 

khác nào như thành Giê-ru-sa-lem bây giờ, thành đó với con cái mình đều 

làm __________________.” 
 

2. ==>Ở đâu viết: “ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống 

như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc 

thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Nhưng trái của Thánh 

Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền 

lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” 

 ______________________________________________________ 

 

3. ==> Điền vào chỗ trống: “Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra 

khoe về __________________ của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, bởi thập 

tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng 

vậy!.” 

 

4. ==>Ở đâu viết: “Người cũng đóng một cái bàn thờ xông hương bằng cây 

si-tim, hình vuông, bề dài một thước, bề ngang một thước, và bề cao hai 

thước. Bàn thờ có bốn sừng ló ra.” 

 ______________________________________________________ 

 

5. ==> Điền vào chỗ trống: “Hết thảy người nào có kể sổ, từ hai mươi tuổi 

sắp lên, nghĩa là sáu trăm ba ngàn năm trăm năm chục người, mỗi người nộp 

nửa siếc-lơ, theo siếc-lơ của ___________________.” 

 

6. ==>Ở đâu viết: “Bàn thờ bằng vàng, dầu xức, hương liệu, tấm màn của 

cửa Trại; bàn thờ bằng đồng và rá đồng, đòn khiêng, các đồ phụ tùng của bàn 

thờ, thùng và chân thùng;” 
              ______________________________________________________ 

 

 

 

 

7. ==> Điền vào chỗ trống: “Môi-se, A-rôn cùng các con trai của A-rôn, rửa 

tay và chân mình vào đó. Khi nào họ vào hội mạc và lại gần  _____________ 

thì rửa mình, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.” 

 

8. ==>Ở đâu viết: “Còn Sa-lô-môn cấp cho Hi-ram hai vạn cô-rơ lúa mạch, 

dùng làm lương thực cho nhà người, và hai mươi cô-rơ dầu rất trong. Đó là 

số Sa-lô-môn cấp cho Hi-ram mỗi năm. Như vậy, Đức Giê-hô-va ban sự 

khôn ngoan cho Sa-lô-môn y như Ngài đã hứa với người. Hi-ram và Sa-lô-

môn hòa nhau và lập giao ước với nhau.” 

 ______________________________________________________ 

 

9. ==> Điền vào chỗ trống: “Cánh này và cánh kia của mỗi chê-ru-bin có 

năm thước, thế là mười thước từ chót cánh này tới chót cánh kia. Chê-ru-bin 

thứ nhì cũng có mười thước. Hai chê-ru-bin đều đồng ______________ và 

một dáng với nhau. Chê-ru-bin này có mười thước bề cao, và chê-ru-bin kia 

cũng vậy.” 

 

10. ==>Ở đâu viết: “tức là hai cây trụ, hai đầu trụ tròn trên đỉnh trụ, hai tấm 

mặt võng bao hai đầu trụ tròn, luôn với đỉnh trụ; bốn trăm trái lựu sắp hai 

hàng vòng chung quanh mặt võng bao hai đầu trụ tròn nơi đỉnh trụ;” 

 ______________________________________________________ 

 

11. ==> Điền vào chỗ trống: “Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi ở 

với chúng tôi, như Ngài đã ở cùng tổ phụ chúng tôi, chớ lìa, chớ bỏ chúng 

tôi; nguyện Ngài giục lòng chúng tôi hướng về Ngài, hầu chúng tôi đi trong 

mọi đường lối Ngài, giữ những điều răn, luật pháp, và ________________ 

của Ngài đã truyền cho tổ phụ chúng tôi.” 

 

12. ==>Ở đâu viết: “Nhưng Sa-lô-môn không bắt dân Y-sơ-ra-ên làm tôi 

mọi; song họ làm binh chiến, tôi tớ, quan trưởng, quan tướng, quan cai xe, và 

lính kỵ của người.” 

 ______________________________________________________ 

 

 

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. 


