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Tuần này Thi-thiên 66-68, Châm-ngôn 2-3, Ca-thương 1-5, Lu-ca 9-10 

 

1. ==>Ở đâu viết: “Hỡi hết thảy người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy đến nghe, 

Thì tôi sẽ thuật điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi. Tôi lấy miệng tôi kêu cầu 

Ngài,Và lưỡi tôi tôn cao Ngài.”

 ______________________________________________________ 
 

2. ==> Điền vào chỗ trống: “Đất đã sanh hoa lợi nó, Đức Chúa Trời là Đức 

Chúa Trời chúng tôi, sẽ ban phước cho chúng tôi . Đức Chúa Trời sẽ ban 

phước cho chúng tôi,Và các đầu cùng đất đều sẽ _________________.” 

 

3. ==>Ở đâu viết: “Hỡi các nước của đất, hãy hát xướng cho Đức Chúa Trời; 

Khá hát ngợi khen Chúa, (Sê-la) Tức là Đấng cỡi trên các từng trời thái cổ; 

Kìa, Ngài phát tiếng ra, là tiếng có sức lớn.” 

 ______________________________________________________ 

 

4. ==> Điền vào chỗ trống: “Ngài dành ơn cứu rỗi cho người ngay thẳng; 

Ngài là thuẫn đỡ của người làm theo _________________, Phù hộ các lối 

của người công bình, Và giữ gìn đường của thánh đồ Ngài.” 

 

5. ==>Ở đâu viết: “Vì Đức Giê-hô-va gớm ghiếc kẻ gian tà; Nhưng kết tình 

bậu bạn cùng người ngay thẳng. Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà 

kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình.” 

 ______________________________________________________ 

 

6. ==> Điền vào chỗ trống: “Người ta nghe tiếng tôi than thở, chẳng ai hề 

yên ủi. Mọi kẻ thù nghe tin tôi bị nạn, biết Ngài đã làm thì mừng rỡ. Ngày 

Ngài đã rao, Ngài sẽ khiến đến! Chúng nó sẽ giống như tôi! Nguyền cho mọi 

tội chúng nó bày ra trước mặt Ngài! Xin đãi chúng nó như đãi tôi bởi cớ mọi 

tội lỗi tôi; Vì tôi  _____________________, và lòng tôi mòn mỏi.” 

 

 

 

 

 

7. ==>Ở đâu viết: “Các cửa nó sụp trong đất;Ngài đã phá và bẻ các then 

chốt.Vua và quan trưởng nó ở giữa các nước là nơi chẳng có pháp luật! 

Chính mình các tiên tri chẳng tìm được từ Đức Giê-hô-va sự hiện thấy chi.” 

 ______________________________________________________ 

 

8. ==> Điền vào chỗ trống: “Cho đến chừng nào Đức Giê-hô-va đoái xem, từ 

trên trời ngó xuống. Mắt tôi làm  __________________ tôi, vì mọi con gái 

của thành tôi. Những kẻ vô cớ thù nghịch tôi đã đuổi tôi như đuổi chim.” 

 

9. ==>Ở đâu viết: “Nay mặt đen hơn than: chẳng ai nhận biết trong đường 

phố; Còn xương bọc da; khô ran như khúc gỗ. Những người bị gươm giết 

may hơn kẻ bị chết đói: Vì thiếu sản vật ngoài đồng, người lần lần hao mòn 

như bị đâm.” 

 ______________________________________________________ 

 

10. ==> Điền vào chỗ trống: “____________________ rơi khỏi đầu chúng 

tôi, Khốn cho chúng tôi, vì chúng tôi phạm tội! Vì vậy lòng chúng tôi mòn 

mỏi, Mắt chúng tôi mờ tối,Vì núi Si-ôn đã trở nên hoang vu, Chồn cáo đi lại 

trên đó.” 

 

11. ==>Ở đâu viết: “Các môn đồ biện luận cùng nhau cho biết ai là lớn hơn 

hết trong hàng mình. Nhưng Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng trong lòng môn đồ, 

thì lấy một đứa con trẻ để gần mình, 48 mà phán rằng: Hễ ai vì danh ta mà 

tiếp con trẻ nầy, tức là tiếp ta; còn ai tiếp ta, tức là tiếp Đấng đã sai ta. Vì kẻ 

nào hèn mọn hơn hết trong vòng các ngươi, ấy chính người đó là kẻ cao 

trọng.” 

 ______________________________________________________ 

 

12. ==> Điền vào chỗ trống: “Khi Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ đi đường, 

đến một làng kia, có người đàn bà, tên là Ma-thê, rước Ngài vào nhà mình.  

Người có một em gái, tên là Ma-ri, ngồi  ________________ mà nghe lời 

Ngài.” 

 

 

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. 


