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Đọc kinh thánh trong 2 năm 

 
Tên: ____________________________ 

 

Ngày 26 tháng 5 năm 2019 

Tuần này: I Cô-rinh-tô 5-6, Sáng-thế Ký 40-43, I Sa-mu-ên 1-5 
 

1. ==>Ở đâu viết: “Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào 

tự xưng là anh em, mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, 

hoặc chưởi rủa, hoặc say sưa, hoặc chắt bóp, cũng không nên ăn chung với 

người thể ấy.”  

            ______________________________________________________ 
 

2. ==> Điền vào chỗ trống: “Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người 

như thế; nhưng nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ, và nhờ Thánh Linh của 

Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, ___________________, 

được xưng công bình rồi.” 

 

3. ==>Ở đâu viết: “Đến ngày thứ ba, là ngày sanh-nhựt của Pha-ra-ôn, người 

bèn bày tiệc đãi cả quần thần, và tha quan tửu chánh cùng quan thượng thiện 

ra khỏi ngục. Pha-ra-ôn phục chức quan tửu chánh lại như xưa, đặng quan 

nầy dân tửu bôi vào tay mình.” 

 ______________________________________________________ 

 

4. ==> Điền vào chỗ trống: “Tại đó, cùng chung ngục, có một người Hê-bơ-

rơ, còn trẻ, kẻ gia-đinh của quan thị vệ; chúng tôi thuật lại cho chàng nghe 

___________________ của mình; chàng bàn rõ ra cho ai mỗi chiêm bao 

nấy.” 

 

5. ==>Ở đâu viết: “Giô-sép bèn thâu góp hết thảy lương thực của bảy năm đó 

trong xứ Ê-díp-tô, và chứa lương thực nầy khắp các thành; trong mỗi thành, 

đều dành chứa hoa lợi của các ruộng ở chung quanh thành đó.” 

 ______________________________________________________ 

 

6. ==> Điền vào chỗ trống: “Chúng tôi được mười hai anh em, con một cha; 

một người đã đi mất biệt, còn người út hiện bây giờ ở nhà cùng cha, tại xứ 

_______________________.” 

 

7. ==>Ở đâu viết: “Vì thấy em mình, nên Giô-sép tất lòng cảm động, lật đật 

bước ra ngoài, tìm nơi nào đặng khóc. Người vào phòng nhà trong và khóc. 

Đoạn, rửa mặt, bước ra, làm bộ chắc gan mà nói rằng: Hãy dọn bữa ăn đi.” 

 ______________________________________________________ 

 

8. ==> Điền vào chỗ trống: “Nàng bèn nói cùng người rằng: Xin lỗi, chúa! 

xưa có người đàn bà đứng tại đây, gần bên ông, đặng _________________ 

Đức Giê-hô-va, tôi chỉ sanh mạng ông mà thề rằng tôi là người đó.” 

 

9. ==>Ở đâu viết: “Ta đã chọn nhà ấy trong các chi phái Y-sơ-ra-ên, đặng 

làm thầy tế lễ của ta, dâng của lễ trên bàn thờ ta, xông hương, và mang ê-

phót trước mặt ta; ta cũng đã ban cho nhà tổ phụ ngươi các của lễ mà dân Y-

sơ-ra-ên dùng lửa dâng lên.” 

 ______________________________________________________ 

 

10. ==> Điền vào chỗ trống: “Đức Giê-hô-va đến đứng tại đó, gọi như các 

lần trước: Hỡi Sa-mu-ên! hỡi Sa-mu-ên! Sa-mu-ên thưa: Xin hãy phán, kẻ tôi 

tớ Ngài đang nghe! Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Nầy ta sẽ làm 

ra trong Y-sơ-ra-ên một sự, phàm __________________, lỗ tai phải bắt lùng 

bùng..” 

 

11. ==>Ở đâu viết: “Người vừa nói đến hòm của Đức Chúa Trời, thì Hê-li 

ngã ngửa xuống khỏi ghế mình ở bên phía cửa, gãy cổ và chết, vì người đã 

già yếu và nặng nề. Người đã làm quan xét cho Y-sơ-ra-ên trong bốn mươi 

năm.” 

 ______________________________________________________ 

 

12. ==> Điền vào chỗ trống: “Bấy giờ, chúng nó sai gởi hòm của Đức Chúa 

Trời đến Éc-rôn. Khi hòm đến, dân Éc-rôn kêu la rằng: Người ta khiêng hòm 

của Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đến cùng ta  ________________ chúng ta 

và dân sự chúng ta!” 

 

 

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. 


