
Họ và tên:  

Lớp Thêm Sức 2 

Gặp gỡ 31 

Ôn tập 1 (Gặp Gỡ 16-26) 

 

I. Câu Kinh Thánh Học Thuộc Lòng (Gặp Gỡ 16-26) 

 

1. “Anh em phải mặc lấy con người mới, là con người đã 

được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống 

công chính và thánh thiện.” (Thư Êphêxô 4,24) 

2. “Anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng 

lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy 

đức mến mà phục vụ lẫn nhau.” (Thư Galát 5,13) 

3. “Mỗi người trong chúng ta sẽ phải trả lời về chính mình 

trước mặt Thiên Chúa.” (Thư Rôma 14,12) 

4. “Họ cho thấy là điều gì Luật đòi hỏi, thì đã được ghi 

khắc trong lòng họ. Lương tâm họ cũng chứng thực điều 

đó, vì họ tự phán đoán trong lòng, khi thì cho mình là trái, 

khi thì cho mình là phải.” (Thư Rôma 2,15) 

5. “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì 

đã chu toàn Lề Luật.” (Thư Rôma 13,8) 

6. “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” (Tin mừng thánh Gioan 15,5b) 

7. “Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho 

Thiên Chúa, trong Đức Kitô Giêsu.” (Thư Rôma 6,11) 

8. “Những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý.” (Thư Philípphê 4,8b) 

9. “Đức Khôn Ngoan dạy cho biết sống tiết độ, cẩn trọng, công bình và dũng mãnh.” 

(Khôn Ngoan 8,7b) 

10. “Đừng ngoảnh mặt không nhìn những ai đang than khóc, với những người sầu 

khổ, con hãy biết chia buồn. Đừng ngại thăm nom người đau ốm,vì nhờ những việc 

như thế mà con sẽ được mến yêu.” (Huấn ca 7,34-35) 

11. “Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là 

đức mến.” (Thư  1Côrintô 13,13) 

 

II. Ghi Nhớ 

 

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

 

1. “Con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính 

và thánh thiện.”   

2. “Anh em đã được gọi để hưởng tự do.”   

3. “Mỗi người trong chúng ta sẽ phải trả lời về chính mình trước mặt Thiên Chúa.”   

4. “Họ cho thấy là điều gì Luật đòi hỏi, thì đã được ghi khắc trong lòng họ.”  
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5. “Ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật.”  

6. “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.”  

7. “Anh em hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên 

Chúa.”  

8. “Những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý.”  

9. “Đức Khôn Ngoan dạy cho biết sống tiết độ.”   

10. “Đừng ngoảnh mặt không nhìn những ai đang than khóc.”   

11. “Cao trọng hơn cả là đức mến.”   

 

III.Ô Chữ 

Những gợi ý  

01. Anh em phải mặc lấy 

con người mới, là con 

người đã được sáng tạo 

theo hình ảnh ai để thật 

sự sống công chính và 

thánh thiện? (Ep 4,24) 

02. “Không có Thầy, anh 

em chẳng làm gì được.” 

Câu này được trích từ 

Tin mừng nào? (Ga 

15,5b) 

03. Họ cho thấy là điều 

gì Luật đòi hỏi, thì đã 

được ghi khắc trong lòng 

họ. Điều gì họ cũng 

chứng thực điều đó, vì họ 

tự phán đoán trong lòng, khi thì cho mình là trái, khi thì cho mình là phải? (Rm 2,15) 

04. Anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo 

tính xác thịt, nhưng hãy lấy điều gì mà phục vụ lẫn nhau? (Gl 5,13) 

05. “Đức Khôn Ngoan dạy cho biết sống tiết độ, cẩn trọng, công bình và gì nữa? (Kn 

8,7b) 

06. “Những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý.” Câu này được trích 

từ thư nào? (Pl 4,8b) 

 07. Mỗi người trong chúng ta sẽ phải trả lời về chính mình trước mặt ai? (Rm 14,12) 

08. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống 

cho ai, trong Đức Kitô Giêsu? (Rm 6,11) 

09. Yêu người, thì đã chu toàn điều gì?  (Rm 13,8) 

10. Đừng ngoảnh mặt không nhìn những ai đang làm gì? (Hc 7,34-35) 

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 
Gb. Nguyễn Thái Hùng 
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Lớp Thêm Sức 2 

Lời giải đáp Gặp Gỡ 31 : Ôn tập 1 (Gặp Gỡ 16-26) 

 

II. Ghi Nhớ 

 

Những cụm từ này được trích từ sách: 

 

1. “Con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính 

và thánh thiện.” (Thư Êphêxô 4,24) 

2. “Anh em đã được gọi để hưởng tự do.” (Thư Galát 5,13) 

3. “Mỗi người trong chúng ta sẽ phải trả lời về chính mình trước mặt Thiên Chúa.” 

(Thư Rôma 14,12) 

4. “Họ cho thấy là điều gì Luật đòi hỏi, thì đã được ghi khắc trong lòng họ.” (Thư 

Rôma 2,15) 

5. “Ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật.” (Thư Rôma 13,8) 

6. “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” (Tin mừng thánh Gioan 15,5b) 

7. “Anh em hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên 

Chúa.” (Thư Rôma 6,11) 

8. “Những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý.” (Thư Philípphê 4,8b) 

9. “Đức Khôn Ngoan dạy cho biết sống tiết độ.” (Khôn Ngoan 8,7b) 

10. “Đừng ngoảnh mặt không nhìn những ai đang than khóc.” (Huấn ca 7,34-35) 

11. “Cao trọng hơn cả là đức mến.” (Thư  1Côrintô 13,13) 

 

III.Ô Chữ 

01. Thiên Chúa (Ep 4,24) 

02. Gioan (Ga 15,5b) 

03. Lương tâm (Rm 2,15) 

04. Đức mến (Gl 5,13) 

05. Dũng mãnh (Kn 8,7b) 

06. Philípphê (Pl 4,8b) 

07. Thiên Chúa (Rm 14,12) 

08. Thiên Chúa (Rm 6,11) 

09. Lề Luật (Rm 13,8) 

10. Than khóc (Hc 7,34-35) 

 

Hàng dọc : Con Cái Chúa 

Gb. Nguyễn Thái Hùng 
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