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Đọc kinh thánh trong 2 năm 

 
Tên: ____________________________ 

 

Ngày 16 tháng 6 năm 2019 

Tuần này: Thi-thiên 33-35 Gióp 23-24 Ê-sai 62-66 Mác 3-4 

 

1. ==> Điền vào chỗ trống: “Linh hồn chúng tôi trông đợi Đức Giê-hô-va; 

Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của chúng tôi Lòng chúng tôi sẽ vui vẻ nơi 

Ngài, Vì chúng tôi đã để __________________ nơi danh thánh của Ngài.” 
 

2. ==>Ở đâu viết: “Hãy tránh sự ác, và làm điều lành, Hãy tìm kiếm sự hòa 

bình, và đeo đuổi sự ấy.Mắt Đức Giê-hô-va đoái xem người công bình, Lỗ tai 

Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ.” 

 ______________________________________________________ 

 

3. ==> Điền vào chỗ trống: “Phàm kẻ nào vui mừng về sự tai họa tôi, 

Nguyện họ đều bị hổ thẹn và mất cỡ; Phàm người nào dấy lên cùng tôi cách 

__________________, Nguyện họ đều bị bao phủ xấu hổ và sỉ nhục.” 

 

4. ==>Ở đâu viết: “Điều Ngài đã nhất định cho tôi, tất Ngài sẽ làm cho xong: 

Trong lòng Ngài còn có lắm điều khác giống như vậy.Bởi cớ ấy, tôi kinh 

khủng trước mặt Ngài; Khi nào tôi tưởng đến, bèn sợ hãi Ngài.” 

 ______________________________________________________ 

 

5. ==> Điền vào chỗ trống: “Song Đức Chúa Trời lấy quyền năng Ngài mà 

bảo toàn người thế lực; Ngài đỡ lên kẻ hết trông được bảo tồn mạng sống 

mình.Đức Chúa Trời ban cho chúng sự vững vàng, chúng 

_________________ nơi sự ấy; Nhưng con mắt Ngài coi chừng đường lối 

của chúng.” 

 

6. ==>Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va đã chỉ tay hữu mình và cánh tay quyền 

năng mình mà thề rằng: Ta chắc sẽ chẳng ban lúa mì ngươi cho kẻ thù ngươi 

ăn nữa, những người dân ngoại sẽ chẳng còn uống rượu nho mới ngươi mà 

ngươi đã khó nhọc làm ra..” 

              ______________________________________________________ 

 

 

7. ==> Điền vào chỗ trống: “Xin Chúa từ trên trời ngó xuống, từ chỗ ở thánh 

và vinh hiển của Ngài mà nhìn xem! Chớ nào lòng nóng nảy và công việc lớn 

Ngài ở đâu? Lòng ước ao sốt sắng và  ___________________ của Ngài bị 

ngăn trở đến cùng tôi.” 

 

8. ==>Ở đâu viết: “Nhà thánh và đẹp đẽ của chúng tôi, tức là nơi tổ phụ 

chúng tôi ngợi khen Ngài, thì đã bị lửa đốt cháy rồi; mọi nơi vui vẻ của 

chúng tôi đều đã bị hủy hoại.” 

 ______________________________________________________ 

 

9. ==> Điền vào chỗ trống: “Tại đó sẽ không có trẻ con chết non, cũng chẳng 

có ông già nào chẳng trọn đời mình; vì chết lúc trăm tuổi, còn là chết trẻ, và 

kẻ có tội lúc trăm tuổi, ấy là bị rủa sả.Dân ta sẽ _______________ và ở, 

trồng vườn nho và ăn trái.” 

 

10. ==>Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va phán: Các dân ngoại sẽ đem hết thảy anh 

em các ngươi cỡi ngựa, xe, kiệu, la, lạc đà một gu, từ các nước mà đem đến 

núi thánh ta, là Giê-ru-sa-lem, đặng dâng họ cho Đức Giê-hô-va làm của lễ, 

cũng như con cái Y-sơ-ra-ên đem của lễ trong đồ-đựng sạch sẽ mà vào đền 

thờ Đức Giê-hô-va vậy.” 

 ______________________________________________________ 

 

11. ==> Điền vào chỗ trống: “nhưng ai sẽ nói phạm đến 

____________________ thì chẳng hề được tha, phải mắc tội đời đời.Ngài 

phán như vậy, vì họ nói rằng: Người bị tà ma ám.” 

 

12. ==>Ở đâu viết: “Vả, có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi 

gần đầy nước; nhưng Ngài đang ở đằng sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức 

Ngài dậy mà thưa rằng: Thầy ôi, thầy không lo chúng ta chết sao? Ngài bèn 

thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi! Gió liền dứt 

và đều yên lặng như tờ.” 

 ______________________________________________________ 

 

 

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. 


