
Họ và tên:  

Lớp Thêm Sức 1 

 

Gặp gỡ 14 

Ôn tập 4 (Gặp Gỡ 7-13) 

I. Trắc Nghiệm 
 

01. Thiên Chúa tỏ cho chúng ta biết Ngài là gì? 

  a. Là Thiên Chúa duy nhất.   b. Ngài luôn trung tính, chân thật và giàu lòng xót thương. 

  c. Là Đấng Tự Hữu.       d. Cả a, b và c đúng.  
  

02. Chúng ta phải có thái độ nào với Thiên Chúa? 

  a. Phải tin kính Ngài.      b. Phải phụng thờ Ngài trên hết mọi sự. 

  c. Phải tôn vinh các tạo vật của Ngài.     d. Chỉ a và b đúng.  
  

03. Thiên Chúa tạo dựng các thiên thần để các thiên thần làm gì? 

  a. Phụng sự Thiên Chúa.       b. Giúp đỡ loài người. 

  c. Chiến đấu với ma quỷ.      d. Chỉ a và b đúng.  
  

04. Trời đất cùng muôn loài do ai tạo dựng? 

  a. Tự nhiên mà có.       b. Thiên Chúa tạo dựng. 

  c. Con người tạo dựng.       d. Chỉ a và b đúng. 
 

05. Con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa nghĩa là được mời gọi thông phần vào 

đời sống thần linh của Thiên Chúa, có khả năng gì? 

  a. Nhận biết Thiên Chúa.     b. Yêu mến Thiên Chúa cách tự do. 

  c. Lao động chân tay.      d. Chỉ a và b đúng. 
  

06. Những điều tội tổ tông truyền lại cho loài người là gì? 

  a. Mọi người sinh ra trong tình trạng tội lỗi.    b. Bản tính bị tổn thương. 

  c. Dễ nghiêng về điều xấu.      d. Cả a, b và c đúng.  
  

07. Tội tổ tông gây nên những hậu quả nào? 

  a. Mất ơn nghĩa với Thiên Chúa.     b. Phải đau khổ, phải chết… 

  c. Mất sự hòa hợp với bản thân, với người khác.   d. Cả a, b và c đúng.  
  

08. Thiên Chúa hứa cho ông Ápraham những gì? 

  a. Một miền đất phì nhiêu.      b. Một dòng dõi đông đảo. 

  c. Từ dòng dõi này Đấng Cứu Thế ra đời.    d. Cả a, b và c đúng.  
  

09. Giao ước Xinai là cam kết giữa những ai? 

  a. Thiên Chúa.    b. Dân Ítraen.    c. Hội Thánh.   d. Chỉ a và b đúng.  
  

10. Các ngôn sứ đã nói trước những gì về Đấng Cứu Thế? 

  a. Thuộc dòng dõi vua Đavít.   b. Sinh bởi một trinh nữ, là người tôi trung của Thiên Chúa… 

  c. Sinh tại Bêlem.      d. Cả a, b và c đúng.  
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II. Ô Chữ 

 

 

 

 

Những gợi ý  
 

1. Thiên Chúa hứa ban cho ông 

Ápraham một dòng dõi thế nào?  

2. Con người được tạo dựng 

giống hình ảnh Thiên Chúa nghĩa 

là con người được mời gọi thông 

phần vào đời sống gì của Thiên 

Chúa?  

3. Đấng Cứu Thế là người tôi trung của ai?  

4. Chúa Cha trao ban Con Một của Ngài là ai để cứu chuộc nhân loại?  

5. Trời đất cùng mọi loài mọi vật bởi ai tạo dựng?  

6. Được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh Ngài, chúng ta cố gắng làm cho cuộc sống của 

chúng ta ngày càng thêm tốt đẹp và tràn đầy điều gì?  

7. Sau khi tổ tông phạm tội, Thiên Chúa không bỏ rơi mà còn hứa ban ai đến để cứu chuộc loài 

người?  

8. Thiên Chúa tỏ cho chúng ta biết Ngài là Thiên Chúa duy nhất, và là gì nữa?    

9. Người tôi trung của Thiên Chúa, đầy tràn Thần Khí, phải chịu nhiều đau khổ và chịu chết để 

làm gì cho mọi người?  

10. Lễ Vượt Qua báo trước việc ai chết và sống lại để cứu chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi?  

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?  
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Lớp Thêm Sức 1 

Lời giải đáp Gặp gỡ 14 Ôn tập 4 (Gặp Gỡ 7-13) 
 

I. Trắc Nghiệm 
 

01. d. Cả a, b và c đúng.  

02. d. Chỉ a và b đúng.  

03. d. Chỉ a và b đúng.  

04. b. Thiên Chúa tạo dựng. 

05. d. Chỉ a và b đúng. 

06. d. Cả a, b và c đúng.  

07. d. Cả a, b và c đúng.  

08. d. Cả a, b và c đúng.  

09. d. Chỉ a và b đúng.  

10. d. Cả a, b và c đúng.   

 

II. Ô Chữ 
 

1. Đông đảo   

2. Thần linh    

3. Thiên Chúa    

4. Chúa Giêsu 

5. Thiên Chúa    

6. Yêu thương 

7. Đấng Cứu Thế 

8. Đấng Tự Hữu   

9. Cứu chuộc 

10. Chúa Giêsu   
 

Hàng dọc : Đấng Cứu Thế 
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