
Họ và tên:  

Lớp Thêm Sức 2 

Gặp gỡ 31 

Ôn tập 4 (Gặp Gỡ 27-30) 

 

I. Câu Kinh Thánh Học Thuộc Lòng (Gặp Gỡ 27-30) 

   

1. “Trong những ngày ấy, Đức 

Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và 

Người đã thức suốt đêm cầu 

nguyện cùng Thiên Chúa.” (Tin 

mừng thánh Luca 6,12) 

2. “Anh em hãy cầu nguyện như 

thế này: “Lạy Cha chúng con là 

Đấng ngự trên trời, xin làm cho 

danh thánh Cha vinh hiển, triều 

đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện 

dưới đất cũng như trên trời.” (Tin 

mừng thánh Mátthêu 6,9-10) 

3. “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;  xin tha tội cho chúng 

connhư chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con;  xin đừng để 

chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.” (Tin mừng thánh 

Mátthêu 6,11-13) 

4. “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người 

phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu.” (Công vụ 

Tông đồ 1,14) 

 
 

II. Ghi Nhớ 

 

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

 

1. “Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện.”  

2. “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời.”  

3. “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày.”  

4. “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện.”  
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III. Ô Chữ 

 

Những gợi ý  

1. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần làm gì cùng với mấy người phụ 

nữ? (Cv 1,14) 

2. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người 

phụ nữ, với bà Maria thân mẫu của ai? (Cv 1,14) 

3. Xin làm cho danh thánh Cha thế nào? (Mt 6,9-10) 

4. Xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, điều gì của Cha mau đến? (Mt 6,9-10) 

5. Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi điều gì? 

(Mt 6,11-13) 

6. Xin Cha cho chúng con hôm nay điều gì hằng ngày? (Mt 6,11-13) 

7. Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm làm gì cùng Thiên 

Chúa? (Lc 6,12) 

 

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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Lớp Thêm Sức 2 

Lời giải đáp Gặp Gỡ 31 : Ôn tập 3 (Gặp Gỡ 27-30) 

 

II. Ghi Nhớ 

 

Những cụm từ này được trích từ sách: 

 

1. “Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện.” (Tin mừng thánh Luca 6,12) 

2. “ “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời.” (Tin mừng thánh Mátthêu 6,9-10) 

3. “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày.” (Tin mừng thánh 

Mátthêu 6,11-13) 

4. “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện.” (Công vụ Tông đồ 

1,14) 

 

III. Ô Chữ 

1. Cầu nguyện (Cv 1,14) 

2. Đức Giêsu (Cv 1,14) 

3. Vinh hiển (Mt 6,9-10) 

4. Triều đại (Mt 6,9-10) 

5. Sự dữ (Mt 6,11-13) 

6. Lương thực (Mt 6,11-13) 

7. Cầu nguyện (Lc 6,12) 

Chủ đề: Cầu Nguyện 

 

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng 
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