
 

Họ và tên: 

Lớp Xưng Tội và Rước Lễ 2 

Gặp Gỡ 14 

Ôn tập 1 (Gặp Gỡ 8-13) 

 

I. Câu Kinh Thánh Học Thuộc Lòng (Gặp Gỡ 8-13) 
 

1. “Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa 

đã bảo: “Các ngươi không được ăn, không được 

động tới, kẻo phải chết.” (Sách Sáng Thế 3,3)   

2. “Đức Chúa phán với Cain: “Nếu ngươi hành 

động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên 

không? Nếu ngươi hành động không tốt, thì tội 

lỗi đang nằm phục ở cửa, nó thèm muốn ngươi; 

nhưng ngươi phải chế ngự nó.” (Sách Sáng thế 

4,7b) 

3. “Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời.” (Thánh 

vịnh 119,1) 

4. “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết 

trí khôn và hết sức lực ngươi.” (Tin mừng thánh Máccô 12,30)  

5. “Ngươi yêu mến người thân cận như chính mình.” (Tin mừng thánh Luca 10,27b)  

6. “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng 

nào khác ngoài những điều cần thiết này: là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, 

kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh 

những điều đó là tốt rồi.” (Công vụ Tông vụ 15,28-29) 

 

 

II. Ghi Nhớ 
 

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

 

1.  “Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết.”  

2 “Nếu ngươi hành động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không?”  

3. “Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện.”  

4. “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi.”  

5. “Ngươi yêu mến người thân cận như chính mình.”  

6. “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào.” 
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III. Điền Vào Chỗ Trống 

 

Em hãy điều vào chỗ trống cho hợp nghĩa 

 

1. “Còn trái trên cây ở giữa vườn, … … … … … đã bảo: “Các ngươi không được ăn, 

không được động tới, … …  … … … .” (Sách Sáng Thế 3,3)   

2. “  … … … … … phán với Cain: “Nếu ngươi hành động tốt, có phải là ngươi sẽ 

ngẩng mặt lên không? Nếu ngươi hành động không tốt, thì tội lỗi đang nằm phục ở 

cửa, nó thèm muốn ngươi; nhưng ngươi … … … … … nó.” (Sách Sáng thế 4,7b) 

3. “… … … … … thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo … … … … …  Chúa 

Trời.” (Thánh vịnh 119,1) 

4. “Ngươi … …  … … …  Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, … … … … 

… , hết trí khôn và hết sức lực ngươi.” (Tin mừng thánh Máccô 12,30)  

5. “Ngươi … … … … …  người thân cận như … … … … … .” (Tin mừng thánh 

Luca 10,27b)  

6. “… … … … … và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh 

nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này: là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, 

kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm. Anh em … … … … … 

tránh những điều đó là tốt rồi.” (Công vụ Tông vụ 15,28-29) 

 

 

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

Lời giải đáp Gặp Gỡ 14: Ôn tập 1 (Gặp Gỡ 8-13) 

 

II. Ghi Nhớ 
 

 Những cụm từ này được trích từ sách: 

 

1.  “Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết.”  

(Sách Sáng Thế 3,3)   

2 “Nếu ngươi hành động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không?”  

(Sách Sáng thế 4,7b) 

3. “Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện.” (Thánh vịnh 119,1) 

4. “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi.”  

(Tin mừng thánh Máccô 12,30)  

5. “Ngươi yêu mến người thân cận như chính mình.”  

(Tin mừng thánh Luca 10,27b)  

6. “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh 

nặng nào.” (Công vụ Tông vụ 15,28-29) 

 

III. Điền Vào Chỗ Trống 

 

Em hãy điều vào chỗ trống cho hợp nghĩa 

 

1. “Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: “Các ngươi không được ăn, 

không được động tới, kẻo phải chết.” (Sách Sáng Thế 3,3)   

2. “Đức Chúa phán với Cain: “Nếu ngươi hành động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng 

mặt lên không? Nếu ngươi hành động không tốt, thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa, nó 

thèm muốn ngươi; nhưng ngươi phải chế ngự nó.” (Sách Sáng thế 4,7b) 

3. “Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời.” 

(Thánh vịnh 119,1) 

4. “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, 

hết trí khôn và hết sức lực ngươi.” (Tin mừng thánh Máccô 12,30)  

5. “Ngươi yêu mến người thân cận như chính mình.” (Tin mừng thánh Luca 10,27b)  

6. “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng 

nào khác ngoài những điều cần thiết này: là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, 

kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh 

những điều đó là tốt rồi.” (Công vụ Tông vụ 15,28-29) 

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng 
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