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Đọc kinh thánh trong 2 năm 

 
Tên: ____________________________ 

 

Ngày 29 tháng 9 năm 2019 

Tuần này: II Cô-rinh-tô 9-10, Xuất Ê-díp-tô Ký 25-28, II Sa-mu-ên 15-19 

 

1. ==> Điền vào chỗ trống: “Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh 

để nuôi mình, cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra 

nhiều, Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của ____________________ anh em nữa.” 
 

2. ==>Ở đâu viết: “cho đến nỗi chúng tôi sẽ có thể truyền Tin Lành ra đến 

các xứ xa hơn xứ anh em, song chúng tôi không hề khoe mình về việc đã làm 

trong địa phận của người khác.” 

 ______________________________________________________ 

 

3. ==> Điền vào chỗ trống: “Hai bên thân đèn sẽ có sáu nhánh nứt ra, ba 

nhánh ở bên nầy và ba nhánh ở bên kia. Trong sáu nhánh nứt ra trên chân 

đèn, mỗi nhánh đều sẽ có ba cái đài hình như  _____________________ 

cùng bầu và hoa.” 

 

4. ==>Ở đâu viết: “Ngươi sẽ treo màn đó vào móc dưới bức bong, rồi ở phía 

trong màn để hòm bảng chứng; màn nầy dùng phân biệt cho các ngươi nơi 

thánh và nơi chí thánh.” 

 ______________________________________________________ 

 

5. ==> Điền vào chỗ trống: “Bề dài của _________________ được một trăm 

thước, bề ngang, mỗi phía, năm chục thước, bề cao năm thước; bố vi sẽ bằng 

vải gai đậu mịn, còn những lỗ trụ thì bằng đồng.” 

 

6. ==>Ở đâu viết: “A-rôn cùng các con trai người sẽ mặc quần đó trong khi 
vào hội mạc hay là đến gần bàn thờ đặng làm việc tế lễ trong nơi thánh, thì 
chẳng mắc tội và chẳng chết đâu. Ấy là một mạng lịnh đời đời cho A-rôn và 
dòng dõi người.” 
              ______________________________________________________ 

 

 

 

7. ==> Điền vào chỗ trống: “Đa-vít bèn nói cùng các tôi tớ ở với mình tại 

Giê-ru-sa-lem rằng: Hãy _______________ và chạy trốn đi, bằng chẳng, 

chúng ta không thế thoát khỏi Áp-sa-lôm được. Hãy đi mau mau, e nó sẽ đến 

kịp chúng ta, làm hại cho chúng ta, và dùng gươm diệt thành.” 

 

8. ==>Ở đâu viết: “Nhưng nếu ngươi trở về thành, và nói cùng Áp-sa-lôm 

rằng: Ôi vua! tôi là kẻ tôi tớ vua. Thuở trước tôi đã phục sự vua cha thể nào, 

bây giờ tôi sẽ phục sự vua thể ấy, vậy ngươi sẽ vì ta làm bại mưu chước của 

A-hi-tô-phe.” 

 ______________________________________________________ 

 

9. ==> Điền vào chỗ trống: “A-hi-tô-phe đáp cùng Áp-sa-lôm rằng: Hãy đi 

đến cùng các cung phi của thân phụ ông đã để lại đặng giữ đền. Khi cả Y-sơ-

ra-ên hay rằng ông đã sỉ nhục thân phụ ông như vậy, thì hết thảy những 

người ở cùng ông lại sẽ càng _____________________ hơn.” 

 

10. ==>Ở đâu viết: “những giường, chén, chậu đất, lúa mì, lúa mạch, bột mì, 

hột rang, đậu, phạn đậu, và các thứ hột rang khác, mật ong, mỡ sữa, con 

chiên, và bánh sữa bò, đặng cho Đa-vít và đạo quân người ăn; vì chúng nói 

rằng: Dân sự đã đói khát và mệt nhọc trong đồng vắng.” 

 ______________________________________________________ 

 

11. ==> Điền vào chỗ trống: “Nhưng vua hỏi rằng: Chàng Áp-sa-lôm trai trẻ 

được _______________ vô hại chăng? A-hi-mát thưa rằng: Khi Giô-áp sai 

kẻ tôi tớ vua và chính tôi đi, thì tôi thấy có sự ồn ào dữ dội dấy lên; nhưng tôi 

chẳng biết là chi. Vua phán cùng người rằng: Hãy lui ra và đứng tại đó. 

Người bèn lui ra và chờ.” 

 

12. ==>Ở đâu viết: “Ngày nay tôi được tám mươi tuổi, há còn có thế phân 

biệt điều tốt và điều xấu ư? Kẻ tôi tớ vua cũng chẳng nếm được mùi của vật 

mình ăn và uống. Há lại có thể vui nghe người nam nữ ca xướng sao? Kẻ tôi 

tớ vua sẽ làm bận vua chúa tôi mà làm chi?” 

 ______________________________________________________ 

 

 

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. 


