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Đọc kinh thánh trong 2 năm 

 
Tên: ____________________________ 

 

Ngày 14 tháng 07 năm 2019 

Tuần này: Thi-thiên 39-41 Gióp 27-28 Giê-rê-mi 7-11 Mác 7-8 

 

1. ==> Điền vào chỗ trống: “Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy nghe lời cầu nguyện 

tôi, lắng tai nghe tiếng kêu cầu của tôi; Xin chớ nín lặng về 

___________________, Vì tôi là người lạ nơi nhà Chúa, Kẻ khách ngụ như 

các tổ phụ tôi.” 
 

2. ==>Ở đâu viết: “Tôi chẳng giấu sự công bình Chúa ở nơi lòng tôi; Tôi đã 

truyền ra sự thành tín và sự cứu rỗi của Chúa; Tôi nào có giấu hội lớn sự 

nhân từ và sự chân thật của Chúa.” 

 ______________________________________________________ 

 

3. ==> Điền vào chỗ trống: “Song, nhân vì ____________________ tôi, 

Chúa nâng đỡ tôi, Lập tôi đứng vững ở trước mặt Chúa đời đời. Đáng ngợi 

khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Từ trước vô cùng cho đến 

đời đời! A-men, A-men!” 

 

4. ==>Ở đâu viết: “Hắn nằm xuống giàu có, song sẽ chẳng được liệm; Nó mở 

con mắt ra, bèn chẳng còn nữa. Sự kinh khiếp thình lình áp vào hắn như thể 

nước lụt; Bão tố đoạt lấy hắn trong lúc ban đêm.” 

 ______________________________________________________ 

 

5. ==> Điền vào chỗ trống: “Chẳng sánh nó được với vàng hay là pha lê, 

Cũng không đổi nó để lấy khí dụng bằng vàng ròng. Còn san hô và thủy tinh, 

thì chẳng cần nói đến; Giá trị  __________________ thật cao hơn châu báu.” 

 

6. ==>Ở đâu viết: “ậy nên, Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, bấy 

giờ sẽ không gọi là Tô-phết và trũng của con trai Hi-nôm nữa, mà gọi là 

trũng của sự chém giết; vì người ta sẽ chôn kẻ chết tại Tô-phết, cho đến thiếu 

chỗ chôn. Những thây của dân nầy sẽ làm đồ ăn cho chim trời và thú vật dưới 

đất, chẳng ai xua đuổi.” 

              ______________________________________________________ 

 

7. ==> Điền vào chỗ trống: “Nầy, ta sẽ sai rắn, bọ cạp đến giữa các ngươi, 

chẳng ai ếm chú được nó; chúng nó sẽ cắn các ngươi, Đức Giê-hô-va phán 

vậy. Ước gì tôi được yên ủi, khỏi ________________! Lòng tôi mỏi mệt 

trong tôi!.” 

 

8. ==>Ở đâu viết: “Hỡi các đàn bà, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va, tai các 

ngươi hãy nghe lời miệng Ngài phán! Hãy dạy cho các con gái các ngươi bài 

ca vãn; mỗi người hãy dạy cho kẻ lân cận mình khóc than!” 

 ______________________________________________________ 

 

9. ==> Điền vào chỗ trống: “_____________________ của Gia-cốp thì 

chẳng giống như vậy; vì Ngài đã tạo nên mọi sự, và Y-sơ-ra-ên là chi phái 

của cơ nghiệp Ngài. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Hỡi ngươi là kẻ 

bị vây, hãy lấy của cải mình lìa khỏi đất nầy.” 

 

10. ==>Ở đâu viết: “Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vầy về người A-na-

tốt, là kẻ đòi mạng sống ngươi, mà rằng: Nếu ngươi không muốn chết về tay 

ta, thì chớ nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói tiên tri!” 

 ______________________________________________________ 

 

11. ==> Điền vào chỗ trống: “Khi người trở về nhà, thấy đứa trẻ nằm trên 

giường, và quỉ đã bị đuổi khỏi. Đức Chúa Jêsus lìa bờ cõi thành Ty-rơ, qua 

thành Si-đôn và trải địa phận Đê-ca-bô-lơ, đến biển Ga-li-lê. Người ta đem 

một người ___________________ đến cùng Ngài, xin Ngài đặt tay trên 

người.” 

 

12. ==>Ở đâu viết: “Nhưng Đức Chúa Jêsus xây lại ngó môn đồ, và quở Phi-

e-rơ rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến 

việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Đoạn, Ngài kêu dân chúng 

và môn đồ, mà phán rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự 

giá mình mà theo ta.” 

 ______________________________________________________ 

 

 

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. 


