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1. ==>Ở đâu viết: “Nguyện hết thảy người nào tìm cầu Chúa, Được mừng rỡ 

vui vẻ nơi Chúa; Nguyện những kẻ yêu mến sự cứu rỗi của Chúa Hằng nói 

rằng: Đáng tôn Đức Chúa Trời oai nghi thay!”

 ______________________________________________________ 
 

2. ==> Điền vào chỗ trống: “Xin Chúa làm hòn đá dùng làm chỗ ở cho tôi, 

Hầu cho tôi được vào đó luôn luôn; Chúa đã ra lịnh cứu tôi, Vì Chúa là hòn 

đá và là _________________ tôi.” 

 

3. ==>Ở đâu viết: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn 

sự sống do nơi nó mà ra. Con hãy dẹp ra sự gian tà của miệng, Và bỏ cách xa 

con sự giả dối của môi. Mắt con hãy ngó ngay trước mặt, Và mí mắt con khá 

xem thẳng trước mặt con..” 

 ______________________________________________________ 

 

4. ==> Điền vào chỗ trống: “Trong ngai và mọi nơi chung quanh, ta cũng 

thấy như đồng bóng nhoáng, __________________, từ trạng ngang lưng 

người ấy trở lên; và từ trạng ngang lưng trở xuống, ta thấy như lửa sáng hừng 

chung quanh.” 

 

5. ==>Ở đâu viết: “Nhưng, hỡi con người, ngươi chớ sợ chúng nó, và chớ sợ 

lời chúng nó, dầu gai gốc ở với ngươi, và ngươi ở giữa bọ cạp mặc lòng. 

Phải, dầu chúng nó là nhà bạn nghịch, ngươi cũng đừng sợ lời chúng nó, và 

đừng kinh hãi mặt chúng nó.” 

 ______________________________________________________ 

 

6. ==> Điền vào chỗ trống: “Trái lại, nếu ngươi răn bảo kẻ dữ, mà nó không 

từ bỏ sự dự cùng đường xấu mình, thì nó sẽ chết trong tội lỗi nó; còn ngươi, 

thì ___________________ được linh hồn mình.” 

 

 

 

 

7. ==>Ở đâu viết: “Đoạn, Ngài lại phán: Hỡi con người, nầy, ta sẽ bẻ gậy 

bánh trong Giê-ru-sa-lem đi; chúng nó sẽ cân bánh mà ăn, và sợ hãi, lường 

nước mà uống, và sững sờ.” 

 ______________________________________________________ 

 

8. ==> Điền vào chỗ trống: “Sự giận ta sẽ được trọn như vậy, và ta sẽ khiến 

____________________ ta thôi nghịch cùng chúng nó, ta sẽ được yên ủi; và 

khi ta làm trọn sự giận trên chúng nó rồi, thì chúng nó sẽ biết rằng ấy chính 

ta, Đức Giê-hô-va, đã nói trong sự sốt sắng ta.” 

 

9. ==>Ở đâu viết: “Vậy ta sẽ giang tay nghịch cùng chúng nó, hễ nơi nào 

chúng nó ở, thì ta sẽ làm cho đất đó ra hoang vu hủy phá, từ đồng vắng cho 

đến Đíp-lát. Thế thì chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va.” 

 ______________________________________________________ 

 

10. ==> Điền vào chỗ trống: “Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, 

hãy nói: Lạy Cha! danh Cha được thánh; nước Cha được đến; xin cho chúng 

tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy; ____________________ chúng tôi, vì chúng 

tôi cũng tha kẻ mích lòng mình; và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ!” 

 

11. ==>Ở đâu viết: “Khốn cho các ngươi, là thầy dạy luật, vì các ngươi đã 

đoạt lấy chìa khóa của sự biết, chính mình không vào, mà người khác muốn 

vào, lại ngăn cấm không cho!” 

 ______________________________________________________ 

 

12. ==> Điền vào chỗ trống: “Ta đã đến quăng lửa xuống đất; nếu cháy lên 

rồi, ta còn ước ao chi nữa! Có một ___________________ mà ta phải chịu, 

ta đau đớn biết bao cho đến chừng nào phép ấy được hoàn thành! Các ngươi 

tưởng ta đến đem sự bình an cho thế gian sao? Ta nói cùng các ngươi, không, 

nhưng thà đem sự phân rẽ.” 

 

 

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. 


