
Họ và tên:  

Lớp Thêm Sức 1 

Gặp gỡ 14 

Ôn tập 1 (Gặp Gỡ 1-6) 

 

I. Câu Kinh Thánh Học Thuộc Lòng (Gặp Gỡ 1-6) 

 

1. “Những gì người ta có thể biết về Thiên 

Chúa, thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì 

chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ.” (Thư 

Rôma 1,19) 

2. “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên 

Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các 

ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên 

Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.” 

(Thư Do thái 1,1-2a) 

3. “Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên 

người khôn ngoan để được ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức Kitô Giêsu.” (Thư 

2Timôhtê 3,15) 

4. “Bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì 

liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.” (Tin mừng thánh Luca 24,27) 

5. “Điều gì Thiên Chúa đã hứa thì Người cũng có đủ quyền năng thực hiện.” (Thư 

Rôma 4,21b) 

6. “Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa.” (Thánh 

vịnh 143,8a) 

 

II. Ghi Nhớ 

 

 Em hãy tìm xem những cụm từ này được trích từ sách nào. 

 

1. “Chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ.”  

2. “Vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.”  

3. “Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ.”  

4. “Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách 

Thánh.”  

5. “Điều gì Thiên Chúa đã hứa thì Người cũng có đủ quyền năng thực hiện.”  

6. “Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa.”  

  

Gb. Nguyễn Thái Hùng 
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II. Ghi Nhớ 

 

Những cụm từ này được trích từ sách: 

 

1. “Chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ.” (Thư Rôma 1,19) 

2. “Vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.” (Thư 

Do thái 1,1-2a) 

3. “Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ.” 

(Thư 2Timôhtê 3,15) 

4. “Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách 

Thánh.” (Tin mừng thánh Luca 24,27) 

5. “Điều gì Thiên Chúa đã hứa thì Người cũng có đủ quyền năng thực hiện.” 

(Thư Rôma 4,21b) 

6. “Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa.” 

(Thánh vịnh 143,8a) 

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng 

 


