
Họ và tên: 

Lớp Xưng Tội và Rước Lễ 2 

Gặp Gỡ 7A 

Ôn tập 1 (Gặp Gỡ 1-7) 

 

I. Câu Kinh Thánh Học Thuộc Lòng (Gặp Gỡ 1-7) 

 

1.“Vậy anh em không còn phải là người xa lạ 

hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương 

với các người thuộc dân thánh, và là người nhà 

của Thiên Chúa.” (Thư Êphêxô 2,19) 

2. “Chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể 

trong Đức Kitô, mỗi người liên đới với những 

người khác như những bộ phận của một thân 

thể.” (Thư Rôma 12,5) 

3. “Chúa Giêsu mới với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” (Tin mừng thánh Gioan 19,27) 

4. “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, 

Đấng cứu độ tôi.” (Tin mừng thánh Luca 1,46-47) 

5. “Tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước toà Đức Kitô, để mỗi người 

lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân 

xác.” (Thư 2 Côrinthô 5,10) 

6. “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Tin mừng 

thánh Luca 23,43) 

7. “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho 

các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.” (Tin mừng thánh Mátthêu 25,35) 

 

II. Ghi Nhớ 

 

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

 

1.“Vậy anh em là … dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa.”  

2. “Chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô.”  

3. “Đây là mẹ của anh.”  

4. “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.”   

5. “Tất cả chúng ta đều phải được đưa ra … trước toà Đức Kitô.”   

6. “Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”   

7. “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc.”   
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III. Điền Vào Chỗ Trống 

 

Em hãy điều vào chỗ trống cho hợp nghĩa 

 

1.“Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng 

hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của  … … … … ….” (Thư 

Êphêxô 2,19) 

2. “Chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong … …  … … …, mỗi người 

liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể.” (Thư Rôma 

12,5) 

3. “… …  … … … mới với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” (Tin mừng thánh Gioan 

19,27) 

4. “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì  … … … … …, 

Đấng cứu độ tôi.” (Tin mừng thánh Luca 1,46-47) 

5. “Tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước toà … …  … … …, để mỗi 

người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong 

thân xác.” (Thư 2 Côrinthô 5,10) 

6. “Tôi bảo thật anh, … …  … … …, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Tin 

mừng thánh Luca 23,43) 

7. “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng … …  …. … … dọn sẵn 

cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.” (Tin mừng thánh Mátthêu 25,35) 

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng 
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Lớp Xưng Tội và Rước Lễ 2 

Lời giải đáp Gặp Gỡ 7A: Ôn tập 1 (Gặp Gỡ 1-7) 

 

II. Ghi Nhớ 

 

 Những cụm từ này được trích từ sách: 

 

1.“Anh em là … dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa.”  

(Thư Êphêxô 2,19) 

2. “Chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô.”  

(Thư Rôma 12,5) 

3. “Đây là mẹ của anh.” (Tin mừng thánh Gioan 19,27) 

4. “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.” (Tin mừng thánh Luca 1,46-47) 

5. “Tất cả chúng ta đều phải được đưa ra … trước toà Đức Kitô.”  

(Thư 2 Côrinthô 5,10) 

6. “Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”  

(Tin mừng thánh Luca 23,43) 

7. “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc.” (Tin mừng thánh Mátthêu 25,35) 

 

III. Điền Vào Chỗ Trống 

 

Em hãy điều vào chỗ trống cho hợp nghĩa 

 

1.“Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng 

hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa.” (Thư 

Êphêxô 2,19) 

2. “Chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô, mỗi người liên đới 

với những người khác như những bộ phận của một thân thể.” (Thư Rôma 12,5) 

3. “Chúa Giêsu mới với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” (Tin mừng thánh Gioan 

19,27) 

4. “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, 

Đấng cứu độ tôi.” (Tin mừng thánh Luca 1,46-47) 

5. “Tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước toà Đức Kitô, để mỗi người 

lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân 

xác.” (Thư 2 Côrinthô 5,10) 

6. “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Tin mừng 

thánh Luca 23,43) 

7. “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho 

các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.” (Tin mừng thánh Mátthêu 25,35) 

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng 
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