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Đọc kinh thánh trong 2 năm 

 
Tên: ____________________________ 

 

Ngày 25 tháng 8 năm 2019 

Tuần này: Thi-thiên 48-50, Gióp 33-34, Giê-rê-mi 22-26, Mác 13-14 

 

1. ==> Điền vào chỗ trống: “Hỡi Đức Chúa Trời, danh Chúa thể nào, Thì sự 

ngợi khen Chúa thể ấy cho đến các đầu cùng trái đất; Tay hữu Chúa đầy dẫy 

________________________.” 
 

2. ==>Ở đâu viết: “Chúng nó bị định xuống âm phủ như một bầy chiên; Sự 

chết sẽ chăn giữ chúng nó: Sáng ngày người ngay thẳng sẽ quản hạt chúng 

nó; Sự đẹp đẽ chúng nó bị tiêu diệt trong âm phủ, Hầu cho chúng nó chẳng 

còn nơi ở nào nữa.” 

 ______________________________________________________ 

 

3. ==> Điền vào chỗ trống: “Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng kẻ ác rằng: 

Nhân sao ngươi thuật lại các luật lệ ta? Vì cớ gì miệng ngươi nói về sự giao 

ước ta? Thật ngươi ghét  __________________, Bỏ sau lưng ngươi các lời 

phán ta.” 

 

4. ==>Ở đâu viết: “Người cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời 

bèn đoái thương người, Khiến người vui mừng xem thấy mặt Ngài, Và Ngài 

trả lại sự công bình cho người.” 

 ______________________________________________________ 

 

5. ==> Điền vào chỗ trống: “Khi Ngài ban cho __________________, ai sẽ 

làm cho rối loạn? Khi Ngài ẩn mắt mình, ai có thể thấy Ngài? Ngài làm như 

vậy hoặc cho dân tộc nào, hoặc cho người nào.” 

 

6. ==>Ở đâu viết: “Ta sẽ đuổi ngươi cùng mẹ đã đẻ ra ngươi đến trong một 

xứ khác, không phải là xứ ngươi sanh ra, và ngươi sẽ chết tại đó. Còn như 

đất mà linh hồn chúng nó mong lộn lại, thì sẽ không được trở về.” 

              ______________________________________________________ 

 

7. ==> Điền vào chỗ trống: “Nếu dân nầy, kẻ tiên tri hay là thầy tế lễ, hỏi 

ngươi rằng: Gánh nặng của Đức Giê-hô-va là gì? Khá đáp rằng: Gánh nặng 

gì? Đức Giê-hô-va phán: Ta ______________________ các ngươi.” 

 

8. ==>Ở đâu viết: “Còn như Sê-đê-kia, vua Giu-đa, các quan trưởng nó và 

dân sót lại của thành Giê-ru-sa-lem, là dân còn ở trong đất nầy, và những kẻ 

ở trong đất Ê-díp-tô, thì người ta làm cho những trái vả xấu quá ăn không 

được thể nào, ta cũng sẽ làm cho chúng nó thể ấy.” 

 ______________________________________________________ 

 

9. ==> Điền vào chỗ trống: “Vả, nầy, ấy là thành kia là thành được xưng 

bằng danh ta, mà ta bắt đầu xuống tai vạ; còn các ngươi, há khỏi hình phạt 

được cả sao? Không! các ngươi sẽ không khỏi __________________ đâu; vì 

ta sẽ sai gươm dao đến trên mọi dân cư trên đất, Đức Giê-hô-va vạn quân 

phán vậy.” 

 

10. ==>Ở đâu viết: “Ê-xê-chia, vua Giu-đa, và cả Giu-đa há có giết người 

sao? Người há chẳng đã kính sợ Đức Giê-hô-va và nài xin ơn Đức Giê-hô-va 

sao? Vậy nên Đức Giê-hô-va ăn năn về tai họa mà Ngài đã rao ra nghịch 

cùng họ. Nay chúng ta làm sự đó, ấy là phạm tội nặng nghịch cùng linh hồn 

mình..” 

 ______________________________________________________ 

 

11. ==> Điền vào chỗ trống: “Hãy nghe lời thí dụ về ________________. 

Vừa khi nhánh nó trở nên non và nứt lộc, thì biết mùa hạ gần tới. Cũng một 

lẽ ấy, khi các ngươi thấy các điều đó xảy đến, hãy biết Con người đã tới gần, 

ở nơi cửa. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi nầy chẳng qua trước khi 

mọi sự kia xảy tới. Trời đất sẽ qua đi, song lời ta không bao giờ qua đâu.” 

 

12. ==>Ở đâu viết: “Chúng tôi có nghe người nói: Ta sẽ phá đền thờ nầy bởi 

tay người ta cất lên, khỏi ba ngày, ta sẽ cất một đền thờ khác không phải bởi 

tay người ta cất. Song về điều nầy, lời chứng của họ cũng chẳng hiệp nhau 

nữa. Khi ấy, thầy cả thượng phẩm đứng dậy giữa hội đồng, tra hỏi Đức Chúa 

Jêsus mà rằng: Ngươi chẳng đối đáp chi hết về những điều các kẻ nầy cáo 

ngươi sao?” 

 ______________________________________________________ 

 

 

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. 


