
HỘI-THÁNH TIN-LÀNH VIỆT-NAM HOUSTON 
12343 Old Walters Rd. Houston, TX 77014 

Điện Thoại: 281-583-8821 – Website: www.tinlanhhouston.org 

 

Đọc kinh thánh trong 2 năm 

 
Tên: ____________________________ 

 

Ngày 11 tháng 8 năm 2019 

Tuần này: Thi-thiên 45-47, Gióp 31-32, Giê-rê-mi 17-21, Mác 11-12 

 

1. ==> Điền vào chỗ trống: “Trong bọn người nữ tôn quí của Ngài có các 

công chúa; _________________ đứng bên hữu Ngài, trang sức vàng ô-phia.” 
 

2. ==>Ở đâu viết: “Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ 

được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất. Đức Giê-hô-va 

vạn quân ở cùng chúng tôi; Đức Chúa Trời Gia-cốp, là nơi nương náu của 

chúng tôi.” 

 ______________________________________________________ 

 

3. ==> Điền vào chỗ trống: “Đức Chúa Trời cai trị các nước, Đức Chúa Trời 

ngự ngôi thánh Ngài. Vua các dân đều nhóm nhau lại Đặng làm dân Đức 

Chúa Trời của Áp-ra-ham; Vì các khiên của đất đều thuộc về Đức Chúa Trời; 

Ngài được  _________________________.” 

 

4. ==>Ở đâu viết: “Nếu tôi có che tội mình như A-đam, Mà giấu sự gian ác 

mình ở trong lòng, Tại vì tôi kinh hãi chúng đông, Và e sợ bị họ hàng khinh 

bỉ, Đến đổi ở yên lặng, chẳng dám bước ra khỏi cửa.” 

 ______________________________________________________ 

 

5. ==> Điền vào chỗ trống: “Chớ nói rằng: Chúng ta tìm được khôn ngoan; 

Đức Chúa Trời thắng hơn người được, loài người chẳng làm đặng. Vả, Gióp 

không có  ____________________ với tôi, Vậy, tôi sẽ chẳng dùng lời các 

anh mà đáp lại người.” 

 

6. ==>Ở đâu viết: “Nhưng mà, họ chẳng nghe, chẳng lắng tai; cứng cổ để 

chẳng nghe ta và chẳng chịu dạy. Đức Giê-hô-va phán: Nếu các ngươi chăm 

chỉ nghe ta, nếu các ngươi không khiêng gánh vào cửa thành ấy trong ngày 

sa-bát, nếu các ngươi biệt riêng ngày sa-bát ra thánh và không làm việc gì 

trong ngày đó.” 

              ______________________________________________________ 

 

7. ==> Điền vào chỗ trống: “Chúng nó bèn nói rằng: Hãy đến, đồng lập mưu 

nghịch cùng Giê-rê-mi; vì thầy tế lễ chẳng thiếu gì luật pháp, người khôn 

ngoan chẳng thiếu gì sự khôn ngoan, đấng tiên tri chẳng thiếu gì lời tiên tri. 

Chúng ta hãy đến, lấy ____________________ mình mà công kích nó, đừng 

để tai vào lời nó nói chút nào.” 

 

8. ==>Ở đâu viết: “mà nói rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Ta 

sẽ đập vỡ dân nầy và thành nầy cũng như đập cái bình bằng gốm, chẳng còn 

làm liền lại được; người ta sẽ chôn thây tại Tô-phết, cho đến thiếu chỗ để 

chôn. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ đãi chốn nầy cùng dân cư nó thể ấy; ta sẽ 

khiến thành nầy nên như Tô-phết.” 

 ______________________________________________________ 

 

9. ==> Điền vào chỗ trống: “Hãy hát cho Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen Đức 

Giê-hô-va! Vì Ngài đã giải cứu ___________________ kẻ nghèo nàn ra khỏi 

tay những kẻ ác. Đáng rủa cho cái ngày mà tôi đã sinh! Nguyền cho cái ngày 

mà mẹ tôi đẻ tôi ra đừng được phước!.” 

 

10. ==>Ở đâu viết: “Luận về nhà vua Giu-đa, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-

va: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi nhà Đa-vít, vừa lúc ban mai hãy làm 

sự công bình, hãy cứu kẻ bị cướp ra khỏi tay người ức hiếp, e rằng vì các 

ngươi làm điều ác, mà ta phát giận ra như lửa, cháy không ai tắt được 

chăng.” 

 ______________________________________________________ 

 

11. ==> Điền vào chỗ trống: “Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các 

ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các 

ngươi.  Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì 

hãy  _____________, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các 

ngươi.” 

 

12. ==>Ở đâu viết: “Bấy giờ, có một thầy thông giáo nghe Chúa và người 

Sa-đu-sê biện luận với nhau, biết Đức Chúa Jêsus đã khéo đáp, bèn đến gần 

hỏi Ngài rằng: Trong các điều răn, điều nào là đầu hết?” 

 ______________________________________________________ 

 

 

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. 


