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Đọc kinh thánh trong 2 năm 

 
Tên: ____________________________ 

 

Ngày 13 tháng 10 năm 2019 

Tuần này: II Cô-rinh-tô 11-13, Xuất Ê-díp-tô Ký 29-32, II Sa-mu-ên 20-24 

 

1. ==> Điền vào chỗ trống: “Lại nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông bến, 

nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy 

trong các thành, nguy trong ___________________, nguy trên biển, nguy 

với anh em giả dối.” 
 

2. ==>Ở đâu viết: “Đã lâu nay, anh em tưởng rằng chúng tôi tìm cách chữa 

mình trước mặt anh em. Ấy là trong Đấng Christ, trước mặt Đức Chúa Trời 

mà chúng tôi nói; hỡi những kẻ rất yêu dấu, mọi điều đó thảy vì sự gây dựng 

cho anh em.” 

 ______________________________________________________ 

 

3. ==> Điền vào chỗ trống: “Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ; khá theo đến 

sự trọn lành; hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức 

Chúa Trời sự yêu thương và _________________ sẽ ở cùng anh em.” 

 

4. ==>Ở đâu viết: “Về con chiên thứ nhì hãy dâng vào buổi chiều tối với một 

của lễ và một lễ quán y như lễ sớm mai; ấy là một của lễ thiêu, có mùi thơm 

dâng cho Đức Giê-hô-va.” 

 ______________________________________________________ 

 

5. ==> Điền vào chỗ trống: “Ngươi cũng hãy xức dầu cho A-rôn cùng các 

con trai người, biệt họ riêng ra thánh, để làm chức tế lễ trước mặt ta. Lại hãy 

nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Về phần ta, dầu nầy sẽ là 

_________________ trải qua mọi đời các ngươi.” 

 

6. ==>Ở đâu viết: “Người ta sẽ làm công việc trong sáu ngày, nhưng qua 

ngày thứ bảy là ngày sa-bát, tức là ngày nghỉ, biệt riêng ra thánh cho Đức 

Giê-hô-va. Trong ngày sa-bát hễ ai làm một việc chi sẽ bị xử tử.” 

              ______________________________________________________ 

 

 

7. ==> Điền vào chỗ trống: “Dân Lê-vi bèn làm y như lời Môi-se; trong ngày 

đó có chừng ba ngàn người bị chết. Vả, Môi-se đã truyền rằng: Ngày nay mỗi 

người trong vòng các ngươi hãy ____________ cho Đức Giê-hô-va, chẳng sá 

chi đến con trai hay là anh em mình, hầu cho các ngươi được ơn phước vậy.” 

 

8. ==>Ở đâu viết: “Đó chẳng phải là ý ta. Nhưng có một người ở núi Ép-ra-

im tên là Sê-ba, con trai của Biếc-ri, đã phản nghịch cùng vua, tức là Đa-vít. 

Hãy nộp một mình hắn thôi, thì ta sẽ dan ra khỏi thành. Người nữ nói cùng 

Giô-áp rằng: Người ta sẽ ném đầu hắn qua tường cho ông.” 

 ______________________________________________________ 

 

9. ==> Điền vào chỗ trống: “chôn nó với hài cốt của Sau-lơ và Giô-na-than, 

con trai người, trong mộ của Kích cha của Sau-lơ, ở Xê-la, tại địa phận Bên-

gia-min. Người ta làm mọi điều y như vua đã dặn biểu. Về sau Đức Chúa 

Trời mới _________________  đến xứ.” 

 

10. ==>Ở đâu viết: “Chúa đã giải cứu tôi khỏi sự tranh giành của dân sự tôi, 

Gìn giữ tôi để làm đầu các nước; Một dân tộc tôi không quen biết sẽ phục sự 

tôi. Các người ngoại quốc sẽ phục dưới tôi; Vừa nghe nói về tôi, chúng nó 

đều vâng theo tôi. Các người ngoại quốc sẽ tàn mọt, Đi ra khỏi chỗ ẩn mình 

cách run sợ.” 

 ______________________________________________________ 

 

11. ==> Điền vào chỗ trống: “Lại người cũng đánh giết một người Ê-díp-tô, 

có bộ tướng ___________________. Người Ê-díp-tô cầm nơi tay một cây 

giáo; còn Bê-na-gia cầm cây gậy xuống đón người. Người rứt cây giáo khỏi 

tay người Ê-díp-tô, rồi dùng một cây giáo ấy mà giết hắn đi.” 

 

12. ==>Ở đâu viết: “A-rau-na tâu với Đa-vít rằng: Xin vua chúa tôi hãy dâng 

làm của lễ điều gì vua lấy làm tốt lành: Nầy những bò dùng làm của lễ thiêu; 

cộ và ách bò dùng làm củi để đốt của tế lễ. Ôi vua! mọi điều đó A-rau-na xin 

dâng cho vua. A-rau-na tiếp: Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua tiếp 

nhận 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. 


