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Đọc kinh thánh trong 2 năm 
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Ngày 2 tháng 6 năm 2019 

Tuần này: Thi-thiên 30-32, Gióp 21-22, Ê-sai 56-61, Mác 1-2 
 

 

1. ==> Điền vào chỗ trống: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe và thương xót 

tôi; Đức Giê-hô-va ôi! khá giúp đỡ tôi.Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự 

khoái lạc, Mở áo tang tôi, và thắt lưng tôi bằng vui mừng; Hầu cho linh hồn 

tôi ___________________ Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa 

Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đế đời đời.” 
 

2. ==>Ở đâu viết: “Cầu xin soi sáng mặt Chúa trên kẻ tôi tớ Chúa, Lấy sự 

nhân từ Chúa mà cứu vớt tôi. Đức Giê-hô-va ôi! nguyện tôi không bị hổ thẹn, 

vì tôi cầu khẩn Ngài. Nguyện kẻ ác phải xấu hổ và nín lặng nơi âm phủ!” 

 ______________________________________________________ 

 

3. ==> Điền vào chỗ trống: “Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn; Nhưng người nào 

tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, ________________ vây phủ người ấy. Hỡi người 

công bình, hãy vui vẻ và hớn hở nơi Đức Giê-hô-va! Ớ các người có lòng 

ngay thẳng, hãy reo mừng!” 

 

4. ==>Ở đâu viết: “Kẻ khác lại chết giữa chừng cay đắng linh hồn, Chẳng hề 

được nếm điều phước hạnh gì hết. Cả hai đều nằm chung trong bụi đất, Giòi 

sâu che lấp họ. Nầy, tôi biết ý tưởng các bạn, Cùng các mưu kế các bạn toan 

dùng đặng tàn hại tôi.” 

 ______________________________________________________ 

 

5. ==> Điền vào chỗ trống: “Vì bấy giờ, ông sẽ được vui sướng nơi Đấng 

Toàn năng, Và __________________ lên cùng Đức Chúa Trời. Ông sẽ cầu 

khẩn cùng Ngài, Ngài sẽ nghe lời mình, Và ông sẽ trả xong lời khẩn nguyện 

mình.” 

 

6. ==>Ở đâu viết: “Chúa Giê-hô-va, Đấng nhóm dân tan lạc của Y-sơ-ra-ên, 

phán như vầy: Dân nó đã được nhóm lại rồi, ta sẽ còn nhóm các dân khác lại 

về cùng nó.” 

              ______________________________________________________ 

 

7. ==> Điền vào chỗ trống: “Ta chẳng muốn cãi lẽ đời đời, cũng chẳng tức 

giận mãi mãi; vì _________________ sẽ mòn mỏi trước mặt ta, và các linh 

hồn mà ta đã dựng nên cũng vậy.” 

 

8. ==>Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi; làm cho ngươi no 

lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ 

như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy..” 

 ______________________________________________________ 

 

9. ==> Điền vào chỗ trống: “Đức Giê-hô-va phán: Về phần ta, nầy là giao 

ước ta đã lập với họ. Thần ta ở trên ngươi, cả đến những lời ta đã đặt nơi 

miệng ngươi, sẽ _________________________ miệng ngươi, miệng dòng 

dõi ngươi, và miệng dòng dõi của dòng dõi ngươi, từ bây giờ cho đến đời 

đời! Đức Giê-hô-va phán vậy.” 

 

10. ==>Ở đâu viết: “Những cây tùng, cây sam, cây hoàng dương vốn là sự 

vinh hiển của Li-ban, sẽ cùng nhau bị đem đến cho ngươi để trang hoàng nơi 

thánh ta. Ta sẽ làm cho chỗ ta đặt chân được vinh hiển.” 

 ______________________________________________________ 

 

11. ==> Điền vào chỗ trống: “Có một người phung đến cùng Ngài, quì xuống 

cầu xin rằng: Nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được. Đức Chúa Jêsus 

động ____________________, giơ tay rờ người, mà phán rằng: Ta khứng, 

hãy sạch đi. Liền khi đó, phung lặn mất, người trở nên sạch.” 

 

12. ==>Ở đâu viết: “Đoạn, Ngài lại phán: Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, 

chớ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. Vậy thì Con người 

cũng làm chủ ngày Sa-bát.” 

 ______________________________________________________ 

 

 

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. 


