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1. ==> Điền vào chỗ trống: “Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị 

người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời 

đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu 

thương nói ra ___________________, để trong mọi việc chúng ta đều được 

thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ.” 
 

2. ==>Ở đâu viết: “Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức 

Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc.” 

 ______________________________________________________ 

 

3. ==> Điền vào chỗ trống: “Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính 

thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người 

nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như ______________ 

đối với Hội thánh, vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài..” 

 

4. ==>Ở đâu viết: “Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ 

cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, 

và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.” 

 ______________________________________________________ 

 

5. ==> Điền vào chỗ trống: “Nếu của lễ chuộc tội người bằng chiên con, thì 

phải dâng một con cái chẳng tì vít chi, nhận tay mình trên đầu con sinh tế 

chuộc tội, rồi giết nó tại nơi giết con sinh dùng làm của _____________.” 

 

6. ==>Ở đâu viết: “Khi nào ai phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-

va mà không tự biết, và làm điều không nên làm, thì ai đó sẽ mắc lỗi và mang 

lấy tội mình.” 
              ______________________________________________________ 

 

 

 

7. ==> Điền vào chỗ trống: “Hãy truyền cho A-rôn và các con trai người 

rằng: Đây là luật về của ____________________: Phải giết con sinh tế chuộc 

tội trước mặt Đức Giê-hô-va tại nơi người ta giết con sinh về của lễ thiêu; ấy 

là một vật chí thánh.” 

 

8. ==>Ở đâu viết: “Dân Giu-đa làm điều ác tại trước mặt Đức Giê-hô-va; vì 

cớ tội phạm, chúng nó chọc cho Đức Giê-hô-va phân bì hơn là các tổ phụ 

mình đã làm. Vì những người Giu-đa cũng xây cất cho mình những nơi cao, 

trụ thờ và tượng Át-tạt-tê tại trên các gò nổng cao và dưới những cây rậm.” 

 ______________________________________________________ 

 

9. ==> Điền vào chỗ trống: “Người làm _______________ trước mặt Đức 

Giê-hô-va, đi theo đường của Giê-rô-bô-am, và tội lỗi mà Giê-rô-bô-am đã 

phạm làm cho Y-sơ-ra-ên cũng phạm tội.” 

 

10. ==>Ở đâu viết: “A-háp, con trai Ôm-ri, làm điều ác trước mặt Đức Giê-

hô-va hơn hết thảy các người tiên bối mình. Vả, người lấy sự bắt chước theo 

tội lỗi của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, làm nhỏ mọn, nên người đi lấy Giê-

sa-bên, con gái Ết-ba-anh, vua dân Si-đôn, mà làm vợ; người cũng đi hầu 

việc Ba-anh và thờ lạy nó.” 

 ______________________________________________________ 

 

11. ==> Điền vào chỗ trống: “Đoạn, người kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va mà 

rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ôi! cớ sao Ngài giáng tai họa trên người 

đàn bà góa này, nhà nàng là nơi tôi trú ngụ, mà giết con trai người đi? Người 

nằm ấp trên mình con trẻ ba lần, lại kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va nữa mà 

rằng: Ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi! xin Chúa khiến _______________ 

của đứa trẻ này trở lại trong mình nó.” 

 

12. ==>Ở đâu viết: “Đức Giê-hô-va ôi! Xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu 

cho dân sự này nhìn biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, và Ngài khiến 

cho lòng họ trở lại. Lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống, thiêu đốt của lễ 

thiêu, củi, đá, bụi, và rút nước trong mương.” 

 ______________________________________________________ 

 

 

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. 


