
Họ và tên:  

Lớp Thêm Sức 1 

Gặp gỡ 14 

Ôn tập 3 (Gặp Gỡ 7-13)  

 

I. Câu Kinh Thánh Học Thuộc Lòng (Gặp Gỡ 7-

13) 

 

1. “Nghe đây, hỡi Ítraen! Đức Chúa, Thiên Chúa 

chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.” (Đệ Nhị Luật 6,4) 

2. “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.” 

(Sáng thế 1,1) 

3. “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh 

Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.” (Sáng thế 1,27b) 

4. “Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: “Các ngươi không được ăn, 

không được động tới, kẻo phải chết”… Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, 

trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây 

mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn.” (Sáng thế 3,3.6) 

5.“Đức Chúa phán với ông Ápram: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà 

đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc 

cho ngươi.” (Sáng thế 12,1-2a) 

6. “Giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết 

mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta.” (Xuất hành 19,5a) 

7. “Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối 

cho thẳng để Người đi.” (Tin mừng thánh Luca 3,4b) 

 

II. Ghi Nhớ 

 

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

  

 

1. “Nghe đây, hỡi Ítraen! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.”  

2. “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.”  

3. “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa”  

4. “Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: “Các ngươi không được ăn, 

không được động tới, kẻo phải chết.”  

5. “Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi.”  

6. “Nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, các ngươi sẽ là sở 

hữu riêng của Ta.”  

7. “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.”  

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng 
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Lớp Thêm Sức 1 

Lời giải đáp Gặp Gỡ 14 : Ôn tập 3 (Gặp Gỡ 7-13) 

 

II. Ghi Nhớ 

 

 Những cụm từ này được trích từ sách: 

 

1. “Nghe đây, hỡi Ítraen! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.” 

(Đệ Nhị Luật 6,4) 

2. “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.” (Sáng thế 1,1) 

3. “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa” (Sáng thế 1,27b) 

4. “Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: “Các ngươi không được ăn, 

không được động tới, kẻo phải chết.” (Sáng thế 3,3.6) 

5. “Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi.” (Sáng thế 12,1-

2a) 

6. “Nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, các ngươi sẽ là sở 

hữu riêng của Ta.” (Xuất hành 19,5a) 

7. “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” (Tin mừng 

thánh Luca 3,4b) 

 

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng 


