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7. ==> Điền vào chỗ trống: “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; ___________________ Ngài không thể dò.”
8. ==>Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va vui lòng vì sự công bình mình, làm cho
luật pháp cả sáng và tôn trọng. Nhưng ấy là một dân bị cướp bị giựt: hết thảy
đều bị mắc lưới trong hang và giam trong ngục; chúng nó làm của cướp mà
chẳng ai giải cứu; làm mồi mà chẳng ai nói rằng: Hãy trả lại!”
______________________________________________________

1. ==> Điền vào chỗ trống: “Trong lúc Chúa _____________, Chúa sẽ làm
cho chúng nó như lò lửa hừng; Đức Giê-hô-va sẽ nuốt chúng nó trong khi nổi
thạnh nộ, Và lửa sẽ thiêu đốt họ đi.”

9. ==> Điền vào chỗ trống: “Ấy chính ta, là Đấng vì mình ta mà xóa sự phạm
tội ngươi; ta sẽ không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa. Hãy nhắc lại cho ta nhớ;
chúng ta hãy bình luận cùng nhau; hãy luận lẽ đi, hầu cho ngươi được
____________________.”

2. ==>Ở đâu viết:” Kẻ hiền từ sẽ ăn và được no nê; Những người tìm Đức
Giê-hô-va sẽ ngợi khen Ngài; Nguyện lòng các ngươi được sống đời đời.
Bốn phương thế gian sẽ nhớ và trở lại cùng Đức Giê-hô-va; Các họ hàng
muôn dân sẽ thờ lạy trước mặt Ngài. Vì nước thuộc về Đức Giê-hô-va, Ngài
cai trị trên muôn dân.”
______________________________________________________

10. ==>Ở đâu viết: “Chúa làm ứng nghiệm lời của tôi tớ Ngài; thiệt hành
mưu của sứ giả Ngài; phán về thành Giê-ru-sa-lem rằng: Nó sẽ có người ở;
và về các thành của Giu-đa rằng: Nó sẽ được lập lại, ta sẽ dựng lại các nơi
hoang vu của nó.”
______________________________________________________

3. ==> Điền vào chỗ trống: “Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ
chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an
ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho
đầu tôi, Chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi _____________ và sự
thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.”

11. ==> Điền vào chỗ trống: “Trong các ngươi thì không như vậy; trái lại,
trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi; còn kẻ
nào muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, Con người đã đến,
không phải để người ta ______________ mình, song để mình hầu việc người
ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.”

4. ==>Ở đâu viết: “gười chớ nên cậy sự hư không mà bị lừa dối; Vì sự hư
không sẽ là phần thưởng của người. Sự nầy sẽ trọn vẹn trước nhựt kỳ người
chưa xảy đến, Còn các nhành người sẽ chẳng xanh tươi.”
______________________________________________________

12. ==>Ở đâu viết: “Thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết?
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu
mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết.
Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như
mình.”
______________________________________________________

5. ==> Điền vào chỗ trống: “Chính giờ này, Đấng chứng tôi ở
______________, Và Đấng bảo lãnh cho tôi ở tại nơi cao.”
6. ==>Ở đâu viết: “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.”
______________________________________________________

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.

