
Anh chị muốn hiểu biết nhiều hơn về Chúa Giê-su,
và

đọc các quyển Phúc Âm và nắm bắt được hồn ngôn ngữ
được sự dụng trong các quyển này.

Anh chị có muốn nghiên cứu tiếng Hy-lạp của Thánh Kinh không ?
“Học Hy-lạp” mang đến cho anh chị một giải pháp tự học tổng hợp

Để bắt đầu...

Nếu anh chị thấy được trên màn ảnh các mẫu tự Hy-lạp dưới đây

α ω
thì có nghĩa là anh chị có thể đăng nhập miễn phí các khóa học tiếng Hy-lạp Thánh Kinh cho
mọi người

Bắt đầu và tiến xa hơn nữa ,

nghiên cứu và thực tập trực tiếp trên quyển sách
bước và o ngay lập tức các bài của Thánh Kinh,

phiên bản có thể in ra :

phần bô sung cần thiết để thực tập trên các bài hay ôn lại từng điểm một các điểm khó trong năm

Nếu anh chị có câu hỏi hay gặp một khó khăn, hay chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm riêng của
anh chị với các bạn của “Học Hy-lạp”, anh chị có được sự hỗ trợ và một email để liên lạc
miễn phí :

hochylap@gmail.com

Anh chị có những câu hỏi ?
Anh chị cần một sự khuyên dẫn ?

Xin nhấp vào đây...

Anh chị tìm lời khuyên

mailto:hochylap@gmail.com


Tôi muốn bắt đầu học tiếng Hy-lạp của Thánh Kinh, anh chị khuyên tôi như thế nào?

Giải pháp tốt nhất có lẽ là nếu được phối hợp việc nghiên cứu trên mạng Internet và quyển sách
được in ra :

 Lúc ban đầu, anh chị cần nghiên cứu bài học từ chương trình “Học Hy-lạp” với các bài
thực tập của mỗi bài và không ngần ngại xem đáp án nếu cần thiết.

 Khi anh chị nghĩ đã hiểu các nguyên lý trong bài học , anh chị cần trước hết ôn lại trọn
bài liên quan với quyển sách, rồi sau đó tiến vào các bài thực hành kỹ năng viết.

 Lâu lâu, anh chị cần ôn lại với một bài tập được thực hiện nhanh chóng trên website
“Học Hy-lạp”, kiểm tra lại khả năng thu thập kiến thức của anh chị.

Như thế anh chị phối hợp khả năng học hỏi dễ dàng trên mành ảnh màu với kỹ năng viết cần
thiết cho trí nhớ và phản xạ trong một sinh ngữ.

Tôi có cảm nhận là tôi không nhớ được những gì tôi học, vậy tôi phải là m gì để nhớ được ?

Đừng nản chí! Nếu anh chị thực tập thường xuyên, chắc chắn anh chị sẽ thấy kiến thức của mình
gia tang ngay so với khi anh chị mới bắt đầu. Cách kiểm tra hay nhất là đọc trong tiếng Hy-lạp
một phân đoạn hay một câu từ một quyển sách của Thánh Kinh. Sau một thời gian, dù anh chị
cảm nhận không nhớ những gì anh chị học trong tiếng Hy-lạp, anh chị sẽ thấy có một số yếu tố
trở nên quen thuộc mà anh chị dễ dàng nhận dạng được.

Có bí quyết nào để học các ngôn ngữ không?

Câu trả lời là : CÓ ! Bí quyết duy nhất là ôn lại và ôn lại liên tục những gì anh chị đã học . Anh
chị đã học qua 2 bài : lúc này anh chị nên ôn lại bài thứ nhất. Anh chị đã học đến 5 bài : tại sao
không ôn lại từ đầu ? Bây giờ anh chị đã đến bà i thứ 10 : ý tốt nhất là ôn lại bài thứ 1 vừa đi song
song với bài thứ 11. Và cứ thế ôn lại các bài kế tiếp vừa song hành với loạt 10 bài từ bài 11 .
Thật ra, nếu anh chị có thể dành ba phần tư (3/4) thời gi an của anh chị là thực tập và ôn lại thì
chúng tôi chắc chắn anh chị học rất nhanh Hy-lạp của Thánh Kinh...

Tôi có thể sử dụng các bài của chương trình “Học Hy-lạp” với các học viên của tôi không?

Anh chị yên tâm : anh chị không phải là người đầu tiên đặt câ u hỏi này, và cũng thế chúng tôi
xin trả lời là ĐƯỢC : anh chị có thể sử dụng chương Trình “Học Hy-lạp” mà chúng tôi cho
phép mọi người sử dụng. Tất nhiên là anh chị cần nêu rõ nguồn trích dẫn , và chúng tôi sẽ rất vui
khi nhận được t in từ anh chị cho biết về hiệu quả và phản ứng từ các học viên. Tùy anh chị xem
và quyết định các học viên có thể sử dụng quyển sách hay không: nhờ việc kinh doanh quyển
sách mà anh chị mới hưởng được chương trình “Học Hy-lạp”. Về việc này, chúng tôi tin tưởng
nơi sự chính trực của anh chị khi được quyền sử dụng một tài liệu và chương trình tốn rất nhiều
công sức và thời gian để soạn thảo .

Anh chị hãy đặt tẩt cả mọi câu hỏi với chúng tôi liên quan đến chương trình “Học Hy-lạp”.
Câu hỏi nào hữu ích cho các độc giả khác sẽ được đăng trên website ở danh mục này.




