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Thi Kinh Thánh  2014 – Sunday, November 16th, 2014 
 

NHỮNG PHÂN ĐOẠN KINH THÁNH CHO TRÁNG NIÊN/THIẾU NIÊN 
 
 

1) Thi Thiên 29:1-11;  
2) Thi Thiên 37:1-11;  
3) Ê-sai 9: 1-6;  
4) Ê-sai 40: 1-31; 
5) Ma-thi-ơ 2: 1-23  

 
 

Nếu được, xin học ít nhất 2 đoạn Kinh Thánh 
(sẽ có quà T-shirt khi học 2 đoạn trở lên) 

 
Grading Guidelines (score is based on the total no. errors/total words recited) 

 
o Extra word / Dư 1 chữ  (E) – minus 1 point / trừ 1 điểm 
o Flip Flop of words / Đổi ngược chữ (F) - minus 1 point / trừ 1 điểm 
o Missing word / Thiếu 1chữ (M) – minus 1 point / trừ 1 điểm 
o Wrong word / Đọc sai 1 chữ (W) – minus 1 point / trừ 1 điểm 
o Repeat word/ Lập lại 1 chữ (R) – minus 0.5 point for each repeat word / trừ 1/2 
điểm cho mỗi chữ lập lại 

o Stuck / Ngừng  (S): 15 second-stuck will prompt a reminder (give three words) / 
ngừng 15 giây sẽ nhắc  (3 chữ)  
-minus 0.5 point for each reminder / trừ 1/s điểm cho mỗi lần được nhắc  

o We realize above rules may not cover all possible scenarios; thus mistakes that do not 
fall into any of the above categories will be considered on an individual basis.    
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Bible Memorization Contest 2014 – Sunday, November 16th, 2014 
 
 
(1)  Thi Thiên 29: 1-11   
 
1 Hỡi các con của Đức Chúa Trời, 
 Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng. 
 
2 Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài; 
 Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lạy Đức Giê-hô-va. 
 
3 Tiếng Đức Giê-hô-va dội trên các nước; 
 Giê-hô-va Đức Chúa Trời vinh hiển sấm sét; 
 Trên các nước sâu. 
 
4 Tiếng Đức Giê-hô-va rất mạnh; 
 Tiếng Đức Giê-hô-va có sự oai nghiêm. 
 
5 Tiếng Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương nam: 
 Phải, Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương nam Li-ban, 
 
6 Ngài khiến nó nhảy như bò con, 
 Li-ban và Si-ri-ôn nhảy như bò tót tơ. 
 
7 Tiếng Đức Giê-hô-va khiến những lằn lửa văng ra. 
 
8 Tiếng Đức Giê-hô-va làm cho đồng vắng rúng động; 
 Đức Giê-hô-va khiến đồng vắng Ca-đe rúng động. 
 
9 Tiếng Đức Giê-hô-va khiến con nai cái sanh đẻ, 
 Và làm cho trụi các rừng; 
 Trong đền Ngài thay thảy đều hô rằng: Vinh hiển thay! 
 
10 Đức Giê-hô-va ngự trên nước lụt; 
 Phải, Đức Giê-hô-va ngự ngôi vua đến đời đời. 
 
11 Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài; 
 Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài. 
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Bible Memorization Contest 2014 – Sunday, November 16th, 2014 
 

 
(2)  Thi Thiên 37: 1-11   
 
1 Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, 
 Cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác. 
 
2 Vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phát như cỏ, 
 Và phải héo như cỏ tươi xanh. 
 
3 Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành; 
 Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. 
 
4 Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, 
 Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. 
 
5 Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, 
 Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. 
 
6 Ngài sẽ khiến công bình ngươi lộ ra như ánh sáng, 
 Và tỏ ra lý đoán ngươi như chánh ngọ. 
 
7 Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài. 
 Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình, 
 Hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác. 
 
8 Hãy dẹp sự giận, và bỏ sự giận hoảng; 
 Chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác. 
 
9 Vì những kẻ làm ác sẽ bị diệt; 
 Còn kẻ nào trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ được đất làm cơ nghiệp. 
 
10 Một chút nữa kẻ ác không còn. 
 Ngươi sẽ xem xét chỗ hắn, thật không còn nữa. 
 
11 Song người hiền từ sẽ nhận được đất làm cơ nghiệp, 
 Và được khoái lạc về bình yên dư dật. 
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(3)  Ê-sai 9: 1-6  
1 Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ 
thuộc về bóng của sự chết.  
2 Chúa đã làm cho dân nầy thêm nhiều; và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui 
mừng trước mặt Chúa, như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong 
lúc chia của cướp.  
3 Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp, như 
trong ngày của Ma-đi-an.  
4 Cả giày dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến, cùng cả áo xống vấy máu, đều 
dùng để đốt và làm đồ chụm lửa. 
5 Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai 
trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là 
Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. 

 6 Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và 
trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công 
bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm 
nên sự ấy! 
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Bible Memorization Contest 2014 – Sunday, November 16th, 2014 
(4)  Ê-sai 40: 1-31 (1 of 2) 
1 Đức Chúa Trời của các ngươi phán rằng: Hãy yên ủi, hãy yên ủi dân ta.  
 
2 Hãy nói cho thấu lòng Giê-ru-sa-lem, và rao rằng sự tranh chiến của nó đã trọn; tội lỗi nó 
đã được tha; nó đã chịu gấp hai từ tay Đức Giê-hô-va vì các tội mình. 
 
3 Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va; hãy ban bằng 
đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta!  
 
4 Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên; mọi núi mọi gò sẽ bị hạ xuống: các nơi gập ghềnh sẽ 
làm cho bằng, các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội.  
 
5 Bấy giờ sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra, và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy; vì 
miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. 
 
6 Có tiếng kẻ rằng: Hãy kêu! Và có đáp rằng: Tôi sẽ kêu thế nào? - Mọi xác thịt giống như 
cỏ, nhan sắc nó như hoa ngoài đồng.  
 
7 Cỏ khô, hoa rụng, vì hơi Đức Giê-hô-va thổi qua. Phải, dân nầy khác nào cỏ ấy:  
8 cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời! 
 
9 Ai rao tin lành cho Si-ôn, hãy lên trên núi cao! Ai rao tin lành cho Giê-ru-sa-lem, hãy ra 
sức cất tiếng lên! Hãy cất tiếng lên, đừng sợ! Hãy bảo các thành của Giu-đa rằng: Đức Chúa 
Trời của các ngươi đây!  
 
10 Nầy, Chúa Giê-hô-va sẽ lấy quyền năng mà đến; Ngài dùng cánh tay mình mà cai trị. 
Nầy, sự ban thưởng Ngài ở nơi Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài.  
 
11 Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu các con chiên con vào cánh tay mình 
và ẵm vào lòng; từ từ dắt các chiên cái đương cho bú. 
 
12 Ai đã lấy lòng bàn tay mà lường biển, lấy gang tay mà đo các từng trời? Ai đã lấy đấu mà 
đong bụi đất? Ai đã dùng cân mà cân núi, và dùng thăng bằng mà cân gò?  
 
13 Ai lường được Thần của Đức Chúa Trời, và làm mưu sĩ Ngài, đặng dạy Ngài điều gì?  
 
14 Nào Ngài đã bàn luận với ai? Ai đã dạy khôn cho Ngài và dạy Ngài đường công nghĩa? 
Nào ai đã đem sự thông biết dạy Ngài và chỉ cho Ngài lối khôn ngoan?  
 
15 Kìa, các dân tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng, và kể như là một mảy bụi rơi 
trên cân; nầy, Ngài giở các cù lao lên như đồ vật nhỏ.  
16 Rừng Li-ban chẳng đủ đốt lửa, những thú vật ở đó chẳng đủ làm của lễ thiêu.  
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Bible Memorization Contest 2014 – Sunday, November 16th, 2014 
 
(4)  Ê-sai 40: 1-31 (2 of 2) 
17 Mọi dân tộc ở trước mặt Đức Giê-hô-va thảy đều như không, Ngài xem như trống không 
và hư vô vậy. 
 
18 Vậy thì các ngươi có thể ví Đức Chúa Trời với ai, lấy ảnh tượng nào mà so sánh với Ngài 
được?  
19 Khi người thợ đúc tượng, thì thợ bạc lấy vàng mà bọc, và đúc cho những cái dây chuyền 
bằng bạc.  
 
20 Kẻ nghèo không dâng nổi vật đó, thì chọn gỗ không mục được, và tìm thợ khéo đặng trổ 
một tượng không lay đổ. 
 
21 Các ngươi không biết sao? Vậy thì các ngươi không nghe sao? Người ta há chưa dạy cho 
các ngươi từ lúc ban đầu? Các ngươi há chẳng hiểu từ khi dựng nền đất?  
 
22 Ấy là Đấng ngự trên vòng trái đất nầy, các dân cư trên đất như cào cào vậy. Chính Ngài là 
Đấng giương các từng trời ra như cái màn, và giương ra như trại để ở.  
 
23 Chính Ngài là Đấng làm tiêu diệt các quan trưởng và làm cho các quan xét trên đất ra hư 
không.  
24 Họ mới trồng, mới gieo, cây mới châm rễ trong đất, hơi Đức Giê-hô-va thổi qua, thì khô 
héo; nầy, gió lốc lùa hết đi như rơm rác. 
 
25 Đấng Thánh phán rằng: Vậy thì các ngươi sánh ta cùng ai? Ai sẽ bằng ta?  
 
26 Hãy ngước mắt lên cao mà xem: Ai đã tạo những vật này? Ấy là Đấng khiến các cơ binh 
ra theo số nó, và đặt tên hết thảy; chẳng một vật nào thiếu, vì sức mạnh Ngài lớn lắm, và 
quyền năng Ngài rất cao. 
 
27 Vậy thì, hỡi Gia-cốp, sao ngươi nói, hỡi Y-sơ-ra-ên, sao ngươi nói như vầy: Đường tôi đã 
khuất khỏi Đức Giê-hô-va, lý đoán tôi qua khỏi Đức Chúa Trời tôi?  
 
28 Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là 
Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể 
dò.  
29 Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức.  
30 Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã.  
 
31 Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim 
ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. 
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(5)  Ma-thi-ơ 2: 1-23 (1 of 2) 

 
1 Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, 
có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem,  
 
2 mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài 
bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài.  
 
3 Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối.  
 
4 Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng 
Đấng Christ phải sanh tại đâu.  
 
5 Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy: 
 
6 Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! 
Thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, 
Vì từ ngươi sẽ ra một tướng, 
Là Đấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta.  
 
7 Vua Hê-rốt bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm, mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã 
hiện ra khi nào.  
 
8 Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi hãy đi, hỏi 
thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến 
mà thờ lạy Ngài.  
 
9 Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông 
phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại.  
 
10 Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội.  
 
11 Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy 
Ngài; rồi bày của báu ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một 
dược.  
 
12 Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại 
nơi vua Hê-rốt; nên họ đi đường khác mà về xứ mình.  
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(5)  Ma-thi-ơ 2: 1-23 (2 of 2) 
 
13 Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong 
chiêm bao, mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-
díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi; vì vua Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ ấy 
mà giết.  
 
14 Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài đang ban đêm lánh qua nước Ê-díp-
tô.  
15 Người ở đó cho tới khi vua Hê-rốt băng, hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng 
đấng tiên tri mà phán rằng: Ta đã gọi Con ta ra khỏi nước Ê-díp-tô.  
 
16 Vua Hê-rốt thấy mình đã bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa, thì tức giận quá, bèn sai giết 
hết thảy con trai từ hai tuổi sấp xuống ở thành Bết-lê-hem và cả hạt, theo đúng ngày 
tháng mà mấy thầy bác sĩ đã cho vua biết.  
 
17 Vậy là ứng nghiệm lời đấng tiên tri Giê-rê-mi đã nói rằng: 
 
18 Người ta có nghe tiếng kêu la, 
Phàn nàn, than khóc trong thành Ra-ma: 
Ấy là Ra-chên khóc các con mình, 
Mà không chịu yên ủi, vì chúng nó không còn nữa.   
 
19 Nhưng sau khi vua Hê-rốt băng, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép 
trong chiêm bao, tại nước Ê-díp-tô, mà truyền rằng:  
 
20 Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên, vì những kẻ muốn giết 
con trẻ đã chết rồi.  
 
21 Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên.  
 
22 Song khi nghe vua A-chê-la-u nối ngôi vua cha là Hê-rốt mà trị vì tại xứ Giu-đê, thì 
Giô-sép sợ, không dám về; và bởi đã được Đức Chúa Trời mách bảo trong chiêm bao, 
nên người vào xứ Ga-li-lê,  
 
23 ở trong một thành kia tên là Na-xa-rét. Vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã 
nói rằng: Người ta sẽ gọi Ngài là người Na-xa-rét.  
 


