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I. Câu Kinh Thánh Học Thuộc Lòng (Gặp Gỡ 24-27) 

 

* “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến 

nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều.” 

(Tin mừng thánh Gioan 14,26a) 

* “Họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi 

lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều 

được tràn đầy ơn Thánh Thần.” (Sách Công vụ Tông 

đồ 2,3-4a) 

* “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành 

môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, 

Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” 

(Tin mừng thánh Mátthêu 28,19) 

*  “Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn 

ơn phúc của Thánh Thần.” (Thư Êphêxô 1,3a) 
 

II. Ghi Nhớ (Gặp Gỡ 24-27) 
 

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

* Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần.. 

* Tràn đầy ơn Thánh Thần. 

* Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. 

*  Trong Đức Kitô.  
 

III. Điền Vào Chỗ Trống (Gặp gỡ 24-27)  
  

 Em hãy điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa. 
 

1. “Đấng Bảo Trợ là … … … … … … Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó 

sẽ dạy anh em mọi điều.” (Tin mừng thánh Gioan 14,26a) 

2. “Họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người 

một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn … … … … … ….” (Sách Công vụ Tông đồ 2,3-

4a)  

3. “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm … … … … … …  

cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Tin mừng thánh 

Mátthêu 28,19) 

4.  “Trong … … … … … …, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng 

muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.” (Thư Êphêxô 1,3a) 
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II. Ghi Nhớ 

 

Những cụm từ này được trích từ sách: 

 

* Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần. (Tin mừng thánh Gioan 14,26a) 

* Tràn đầy ơn Thánh Thần. (Sách Công vụ Tông đồ 2,3-4a) 

* Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.  

(Tin mừng thánh Mátthêu 28,19) 

*  Trong Đức Kitô. (Thư Êphêxô 1,3a) 

 

 

III. Điền Vào Chỗ Trống (Gặp gỡ 24-27) 
  

 Em hãy điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa. 
 

1. “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng 

đó sẽ dạy anh em mọi điều.” (Tin mừng thánh Gioan 14,26a) 

2. “Họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng 

người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần.” (Cv 2,3-4a) 

3. “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ 

nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Mt 28,19) 

4.  “Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn 

vàn ơn phúc của Thánh Thần.” (Thư Êphêxô 1,3a) 
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