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Đọc kinh thánh trong 2 năm 

 
Tên: ____________________________ 

 

Ngày 28 tháng 7 năm 2019 

Tuần này: Thi-thiên 42-44, Gióp 29-30, Giê-rê-mi 12-16, Mác 9-10 

 

1. ==> Điền vào chỗ trống: “Đức Chúa Trời tôi ôi! linh hồn tôi bị sờn ngã 

trong mình tôi; Nên từ xứ Giô-đanh, Từ núi Hẹt-môn, và từ gò Mít-sê-a, tôi 

______________________ Chúa.” 
 

2. ==>Ở đâu viết: “Bấy giờ tôi sẽ đi đến bàn thờ Đức Chúa Trời, Tức đến 

cùng Đức Chúa Trời, là sự rất vui mừng của tôi: Hỡi Chúa, là Đức Chúa Trời 

tôi, tôi sẽ lấy đàn cầm mà ngợi khen Chúa..” 

 ______________________________________________________ 

 

3. ==> Điền vào chỗ trống: “Mọi điều ấy đã xảy đến cho chúng tôi; song 

chúng tôi nào _____________________. Cũng không bội nghịch giao ước 

của Chúa. Lòng chúng tôi không thối lại, Bước chúng tôi cũng không trở 

khỏi lối Chúa. Dầu vậy, Chúa đã bẻ nát chúng tôi trong chỗ chó rừng, Bao 

phủ chúng tôi bằng bóng sự chết.” 

 

4. ==>Ở đâu viết: “Vinh hiển ta mới mẻ với ta luôn, Cung ta được cứng 

mạnh lại trong tay ta. Người ta lắng tai nghe tôi, chờ đợi, Và làm thinh đặng 

nghe lời tôi bàn.” 

 ______________________________________________________ 

 

5. ==> Điền vào chỗ trống: “Đức Chúa Trời có ném tôi xuống bùn, Tôi trở 

nên giống như bụi và tro. Tôi kêu la cùng Chúa, song Chúa chẳng đáp lời; 

Tôi đứng tại đó, và Chúa chỉ ngó xem tôi .Chúa trở nên dữ tợn đối với tôi, 

Lấy  __________________ tay Chúa mà rượt đuổi tôi.” 

 

6. ==>Ở đâu viết: “Chúng nó đã gieo lúa mì và gặt những gai gốc, khó nhọc 

mà chẳng được ích gì. Các ngươi sẽ hổ thẹn về hoa trái mình, vì cơn giận 

phừng phừng của Đức Giê-hô-va!.” 

              ______________________________________________________ 

 

 

7. ==> Điền vào chỗ trống: “Người Ê-thi-ô-bi có thể đổi được da mình, hay 

là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm dữ 

quen rồi, sẽ làm lành được. Vậy ta sẽ làm cho các ngươi tan lạc như rơm rác 

bị gió nơi _____________________ đùa đi.” 

 

8. ==>Ở đâu viết: “Những kẻ mà họ truyền lời tiên tri ấy cho, sẽ cùng vợ, 

con trai, con gái mình vì gươm dao đói kém bị ném ngoài đường phố Giê-ru-

sa-lem, chẳng có ai chôn cất, vì ta sẽ khiến điều ác chúng nó đã làm lại đổ về 

mình!.” 

 ______________________________________________________ 

 

9. ==> Điền vào chỗ trống: “Ta sẽ khiến ngươi làm tường đồng vững bền 

cho dân nầy, họ sẽ đánh với ngươi, nhưng không thắng ngươi được, vì ta ở 

cùng ngươi đặng cứu ngươi và _____________________ ngươi, Đức Giê-

hô-va phán vậy.” 

 

10. ==>Ở đâu viết: “Vì mắt ta chăm chỉ mọi đường lối chúng nó, không giấu 

khỏi trước mặt ta được, tội lỗi chúng nó không khuất khỏi mắt ta đâu. Trước 

hết ta sẽ báo sự gian ác và tội lỗi chúng nó gấp hai, vì chúng nó đã làm ô uế 

đất ta bởi những thây các vật đáng ghét, và đem những sự gớm ghiếc làm đầy 

dẫy sản nghiệp ta.” 

 ______________________________________________________ 

 

11. ==> Điền vào chỗ trống: “Còn ai nhân danh ta mà cho các ngươi một 

chén nước, vì các ngươi thuộc về Đấng Christ, quả thật, ta nói cùng các 

ngươi, người ấy sẽ không mất ____________________ mình đâu.” 

 

12. ==>Ở đâu viết: “Song trong các ngươi không như vậy; trái lại hễ ai muốn 

làm lớn trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ; còn ai trong các ngươi muốn làm 

đầu, thì sẽ làm tôi mọi mọi người. Vì Con người đã đến không phải để người 

ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá 

chuộc cho nhiều người.” 

 ______________________________________________________ 

 

 

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. 


