
Họ và tên:  

Lớp Thêm Sức 1 

 

Gặp gỡ 32 

Ôn tập 1 (Gặp Gỡ 15-19)  

 

I. Câu Kinh Thánh Học Thuộc Lòng (Gặp Gỡ 15-19) 

 

1. “Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con 

tìm kiếm Chúa. 

Linh hồn con đã khát khao Ngài.” (Thánh vịnh 63,2a) 

2. “Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí 

linh hứng; hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa.” (Thư Êphêxô 5,19) 

3. “Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúavà ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn 

đời.” ( Thánh vịnh 145,2) 

4. “Lạy Chúa, là Thiên Chúa Ítraen tổ phụ chúng con, xin dâng lên Ngài lời chúc tụng 

từ muôn thuở đến muôn ngàn đời.” (1 Sử biên niên 29,10) 

5. “Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm 

khoảng năm mươi người một.” (Tin mừng thánh Luca 9,14)       

 

II. Ghi Nhớ 

 

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

 

1. “Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.”  

2. “Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa.”  

3. “Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa.”  

4. “Lạy Chúa, xin dâng lên Ngài lời chúc tụng từ muôn thuở đến muôn ngàn đời.”  

5. “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một.”  

 

III. Ô Chữ  

Những gợi ý  

1. Hãy cùng nhau 

đối đáp những bài 

thánh vịnh, thánh 

thi và thánh ca do ai 

linh hứng? (Ep 

5,19) 
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2. Ai nói với các môn đệ: “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm 

mươi người một.” (Lc 9,14)       

3. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ lúc nào con tìm kiếm Chúa? (Tv 

63,2a) 

4. Lạy Chúa, là Thiên Chúa Ítraen tổ phụ chúng con, xin dâng lên Ngài lời gì từ muôn 

thuở đến muôn ngàn đời? (1Sbn 29,10) 

5. “Lạy Chúa, là Thiên Chúa Ítraen tổ phụ chúng con, xin dâng lên Ngài lời chúc tụng 

từ muôn thuở đến muôn ngàn đời.” Câu này được trích từ sách nào? (1Sbn 29,10) 

6. “… … …, con xin chúc tụng Chúa và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.” 

(Tv 145,2) 

 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng 
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II. Ghi Nhớ 

 

Những cụm từ này được trích từ sách: 

 

1. “Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm 

Chúa.” (Thánh vịnh 63,2a) 

2. “Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa.” (Thư Êphêxô 5,19) 

3. “Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa.” ( Thánh vịnh 145,2) 

4. “Lạy Chúa, xin dâng lên Ngài lời chúc tụng từ muôn thuở đến muôn ngàn 

đời.” (1 Sử biên niên 29,10) 

5. “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một.” 

(Tin mừng thánh Luca 9,14)     

 

 

III. Ô Chữ  

 

1. Thần Khí (Ep 5,19) 

2. Đức Giêsu (Lc 9,14)       

3. Rạng đông (Tv 63,2a) 

4. Chúc tụng (1Sbn 29,10) 

5. Sử biên niên (1Sbn 29,10) 

6. Ngày lại ngày ( Tv 145,2) 

Chủ đề: Cầu nguyện 

 

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng 
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