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1. ==> Điền vào chỗ trống: “Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi 

của Chúa, Dùng ______________ sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Bấy giờ tôi sẽ 

dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm, Và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa.” 
 

2. ==>Ở đâu viết: “Còn tôi khác nào cây ô-li-ve xanh tươi trong nhà Đức 

Chúa Trời; Tôi nhờ cậy nơi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đến đời đời vô 

cùng.” 

 ______________________________________________________ 

 

3. ==> Điền vào chỗ trống: “Các kẻ làm ác há chẳng hiểu biết sao? Chúng nó 

ăn nuốt dân ta khác nào ăn bánh, Và cũng chẳng hề _________________ 

Đức Chúa Trời.” 

 

4. ==>Ở đâu viết: “dạy dỗ chúng tôi được thông sáng hơn các loài thú trên 

đất, Và làm cho trở nên khôn ngoan hơn các chim trời. Người ta kêu la, song 

Ngài không đáp lời, Vì cớ sự kiêu ngạo của kẻ gian ác.” 

 ______________________________________________________ 

 

5. ==> Điền vào chỗ trống: “Phải, Đức Chúa Trời là _______________, 

chúng ta không biết được Ngài; Số năm của Ngài thọ không ai kể xiết được. 

Vì Ngài thâu hấp các giọt nước: Rồi từ sa mù giọt nước ấy bèn hóa ra mưa.” 

 

6. ==>Ở đâu viết: “Song ví bằng chúng nó thật là tiên tri và lời Đức Giê-hô-

va ở cùng chúng nó, thì nay hãy cầu thay nơi Đức Giê-hô-va vạn quân, để 

cho những khí mạnh sót lại trong nhà Đức Giê-hô-va, trong cung vua Giu-đa 

và thành Giê-ru-sa-lem, khỏi sang qua nước Ba-by-lôn. Vì Đức Giê-hô-va 

vạn quân phán như vầy về các cột, biển, các đế tảng, và những khí mạnh sót 

lại trong thành nầy.” 

              ______________________________________________________ 

 

7. ==> Điền vào chỗ trống: “Đoạn, Ha-na-nia nói trước mặt cả dân sự rằng: 

Đức Giê-hô-va phán như vầy: Trong hai năm trọn, ta cũng sẽ bẻ cái ách của 

Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, khỏi cổ mọi nước như vầy.  

_____________ Giê-rê-mi bèn đi.” 

 

8. ==>Ở đâu viết: “Vậy thì làm sao ngươi không trách Giê-rê-mi ở A-na-tốt, 

là người xưng mình là tiên tri cho các ngươi dường ấy? Vả, chính nó đã gởi 

lời đến Ba-by-lôn nói cùng chúng ta rằng: Sự bị phu tù còn lâu ngày; hãy xây 

nhà và ở; hãy trồng vườn và ăn trái. Thầy tế lễ Sô-phô-ni đã đọc thơ nầy vào 

tai tiên tri Giê-rê-mi.” 

 ______________________________________________________ 

 

9. ==> Điền vào chỗ trống: “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ đem 

các nhà trại Gia-cốp trở về khỏi sự phu tù, ta sẽ ________________ chỗ ở 

nó; thành nầy sẽ xây lại trên gò nó, cung điện sẽ có người ở như thuở xưa.” 

 

10. ==>Ở đâu viết: “Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là 

anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đức Giê-hô-va! vì chúng nó thảy đều 

sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ tha sự gian ác 

chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.” 

 ______________________________________________________ 

 

11. ==> Điền vào chỗ trống: “Bấy giờ là ngày sắm sửa, nghĩa là hôm trước 

ngày Sa-bát; khi đã chiều tối, có một người tên là Giô-sép, Ở thành A-ri-ma-

thê, là nghị viên tòa công luận có danh vọng, cũng trông đợi nước Đức Chúa 

Trời. Người bạo gan đến Phi-lát mà  ______________ Đức Chúa Jêsus.” 

 

12. ==>Ở đâu viết: “Hai người nầy đi báo tin cho các môn đồ khác, nhưng ai 

nấy cũng không tin. Sau nữa, Ngài hiện ra cho mười một sứ đồ đang khi ngồi 

ăn, mà quở trách về sự không tin và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ 

từng thấy Ngài đã sống lại. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế 

gian, giảng Tin Lành cho mọi 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. 


