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Đọc kinh thánh trong 2 năm 

 
Tên: ____________________________ 

 

Ngày 24 tháng 11 năm 2019 

Tuần này Ê-phê-sô 1-3, Lê-vi Ký 1-3, I Các Vua 10-13 

 

1. ==> Điền vào chỗ trống: “Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, 

cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để _________________ sự 

vinh hiển Ngài.” 
 

2. ==>Ở đâu viết: “Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng 

các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà, cả cái nhà đã 

dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh 

trong Chúa. .” 

 ______________________________________________________ 

 

3. ==> Điền vào chỗ trống: “đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong 

lòng anh em; để anh em khi đã ______________________ trong sự yêu 

thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề 

sâu của nó là thể nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi 

hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức 

Chúa Trời.” 

 

4. ==>Ở đâu viết: “Nếu lễ vật người là của lễ thiêu bằng súc vật nhỏ, hoặc 

chiên hay dê, thì phải dâng một con đực không tì vít, giết nó nơi hướng bắc 

của bàn thờ, trước mặt Đức Giê-hô-va; rồi các con trai A-rôn, tức những thầy 

tế lễ, sẽ rưới huyết chung quanh trên bàn thờ.” 

 ______________________________________________________ 

 

5. ==> Điền vào chỗ trống: “Phải nêm muối các của lễ chay; chớ nên dâng 

lên thiếu muối; vì muối là _______________ về sự giao ước của Đức Chúa 

Trời đã lập cùng ngươi; trên các lễ vật ngươi phải dâng muối.” 

 

6. ==>Ở đâu viết: “Thầy tế lễ sẽ xông các món đó trên bàn thờ; ấy là vật thực 

về của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va.” 
              ______________________________________________________ 

 

 

 

7. ==> Điền vào chỗ trống: “Đoàn tàu Hi-ram chở vàng Ô-phia, cũng chở 

cây bạch đàn rất nhiều, và ngọc quí. Vua dùng ____________________ nầy 

mà làm bao lơn cho đền thờ Đức Giê-hô-va và cho nhà vua, cùng những đàn 

cầm và đàn sắt cho con hát. Từ đó, chẳng hề có ai đem đến Giê-ru-sa-lem cây 

bạch đàn dường ấy nữa, không ai thấy lại cho đến ngày nay.” 

 

8. ==>Ở đâu viết: “Tại Giê-ru-sa-lem vua làm cho bạc ra thường như đá, và 

cây bá hương nhiều như cây sung mọc nơi đồng bằng.⚓ Vua Sa-lô-môn do 

nơi Ê-díp-tô mà được ngựa; một đoàn con buôn của vua đi kiếm mua từng 

bầy, giá phải chăng.” 

 ______________________________________________________ 

 

9. ==> Điền vào chỗ trống: “Vậy, Đức Giê-hô-va khiến dấy lên một 

______________________ cùng Sa-lô-môn, là Ha-đát, người Ê-đôm, vốn 

dòng dõi vua Ê-đôm. Vả, trong lúc Đa-vít đánh dẹp Ê-đôm, thì Giô-áp là 

tổng binh, đi lên chôn các kẻ thác, và giết hết thảy người nam trong Ê-đôm.” 

 

10. ==>Ở đâu viết: “Và, nếu ngươi vâng theo lịnh ta, đi trong các đường lối 

ta, làm điều thiện trước mặt ta, giữ gìn luật lệ và điều răn ta, y như Đa-vít, tôi 

tớ ta, đã làm, thì ta sẽ ở cùng ngươi.” 

 ______________________________________________________ 

 

11. ==> Điền vào chỗ trống: “Người đặt con nầy tại Bê-tên, và con kia tại 

Đan. 30 Việc đó thành nên tội lỗi, vì dân chúng đi đến Đan đặng thờ lạy bò 

con ấy. 31 Giê-rô-bô-am cũng cất chùa miễu trên các nơi cao, chọn lấy người 

trong vòng dân chúng lập làm  _____________________, không thuộc về 

chi phái Lê-vi.” 

 

12. ==>Ở đâu viết: “Vì các lời hăm dọa người vâng mạng Đức Giê-hô-va mà 

nói nghịch cùng bàn thờ tại Bê-tên và nghịch cùng các chùa miễu tại trên 

những nơi cao ở trong các thành Sa-ma-ri, hẳn sẽ được ứng nghiệm.” 

 ______________________________________________________ 

 

 

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. 


