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1. ==> Điền vào chỗ trống: “Chớ mang ách chung với kẻ  

_______________. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được 

chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” 
 

2. ==>Ở đâu viết: “Nếu tôi đã khoe mình với Tít về anh em trong sự gì, thì 

tôi cũng chẳng hổ thẹn; nhưng vì chúng tôi đã thường nói điều thật với anh 

em, nên lời khen về anh em mà chúng tôi khoe với Tít cũng thấy là thật.” 

 ______________________________________________________ 

 

3. ==> Điền vào chỗ trống: “Chúng tôi có sai một người anh em cùng đi, là 

người có tiếng khen đồn khắp trong các __________________, tại những 

điều người đã làm vì đạo Tin Lành.” 

 

4. ==>Ở đâu viết: “Nếu ai đánh nhằm con mắt đầy tớ trai hay gái mình, làm 

cho mất đi, thì hãy tha nó ra tự do, vì cớ mất con mắt. Nếu ai làm rụng một 

răng của đầy tớ trai hay gái mình, thì hãy tha nó ra tự do, vì cớ mất một 

răng.” 

 ______________________________________________________ 

 

5. ==> Điền vào chỗ trống: “Trong dân ta có kẻ nghèo nàn ở cùng ngươi, nếu 

ngươi cho người mượn tiền, chớ xử với họ như _________________, và 

cũng chẳng nên bắt họ chịu lời.” 

 

6. ==>Ở đâu viết: “Ngươi hãy hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; 

Ngài sẽ ban ơn cho vật ăn uống của ngươi và tiêu trừ các bịnh hoạn giữa 

vòng ngươi. Trong xứ ngươi sẽ chẳng có đàn bà sảo thai hay là đàn bà son 

sẻ. Ta sẽ cho ngươi được trường thọ.” 

              ______________________________________________________ 

 

 

 

7. ==> Điền vào chỗ trống: “Người bèn nói cùng các _______________ 

rằng: Hãy đợi chúng tôi tại đây cho đến chừng nào trở về cùng các ngươi. 

Nầy, A-rôn và Hu-rơ ở lại cùng các ngươi, ai có việc chi hãy hỏi hai người 

đó.” 

 

8. ==>Ở đâu viết: “Hãy vững lòng bền chí, đánh giặc cách can đảm, vì dân 

sự ta và vì các thành của Đức Chúa Trời chúng ta; nguyện Đức Giê-hô-va 

làm theo ý Ngài lấy làm tốt! Đoạn, Giô-áp với quân lính theo người đều đến 

gần, giao chiến cùng dân Sy-ri; chúng chạy trốn trước mặt người.” 

 ______________________________________________________ 

 

9. ==> Điền vào chỗ trống: “Xưa ai giết A-bi-mê-léc, con trai của Giê-rút-bê-

sết? Há chẳng phải một người nữ ở trên chót vách thành ném một thớt cối 

xuống trên người làm cho người chết tại Tê-bết sao? Vì sao các ngươi đến 

gần  __________________ như vậy? thì bấy giờ ngươi sẽ tiếp rằng: U-ri, kẻ 

tôi tớ vua, người Hê-tít, cũng chết nữa.” 

 

10. ==>Ở đâu viết: “Ngày thứ bảy đứa trẻ chết. Các tôi tớ của Đa-vít ngại 

cho người biết đứa trẻ đã chết; vì họ nói rằng: Lúc đứa trẻ còn sống, chúng 

tôi có khuyên giải vua, vua không khứng nghe chúng tôi; vậy làm sao chúng 

tôi lại dám nói cùng vua rằng đứa trẻ đã chết? Có lẽ vua rủi ro!.” 

 ______________________________________________________ 

 

11. ==> Điền vào chỗ trống: “Ấy vậy, xin vua chúa tôi, chớ tưởng rằng hết 

thảy vương tử đã chết; chỉ một mình Am-nôn chết đó thôi. Áp-sa-lôm đã 

chạy trốn. Kẻ tôi tớ đang ở vọng canh, __________________, nhìn thấy một 

đoàn người đông lắm đi tới, do theo đường tây, về phía núi.” 

 

12. ==>Ở đâu viết: “Mỗi năm người hớt tóc mình, vì nặng làm cho người bất 

tiện, thì tóc người cân được hai trăm siếc-lơ, theo cân của vua. Áp-sa-lôm 

sanh ba con trai và một con gái, tên là Ta-ma; nàng là người nữ rất lịch sự. 

Áp-sa-lôm ở tại Giê-ru-sa-lem trọn hai năm, không ra mắt vua.” 

 ______________________________________________________ 

 

 

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. 


