
 

Họ và tên:  

Lớp Thêm Sức 1 

Gặp gỡ 32 Ôn tập 2 (Gặp Gỡ 15-19) 

I. Trắc Nghiệm 
 

01. Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Chúa để làm gì? 

  a. Gặp gỡ Thiên Chúa.      b. Thưa chuyện với Thiên Chúa. 

  c. Kết hiệp với Thiên Chúa.     d. Cả a, b và c đúng.  
 

02. Muốn cầu nguyện sốt sắng, chúng ta cần làm gì? 

  a. Nài xin Chúa Thánh Thần đến giúp chúng ta cầu nguyện. 

  b. Dành thời gian cho việc cầu nguyện. 

  c. Tin rằng Thiên Chúa đang lắng nghe và sẵn sàng nói chuyện với chúng ta. 

  d. Cả a, b và c đúng.   
 

03. Chúng ta có thể cầu nguyện bằng những cách nào? 

  a. Chiêm niệm.   b. Suy niệm.   c. Cầu nguyện thành lời.     d. Cả a, b và c đúng. 
 

04. Chiêm niệm là dùng tâm trí để làm gì? 

  a. Chiêm ngắm.        b. Lắng nghe. 

  c. Yêu mến và kết hiệp với Chúa trong thinh lặng.          d. Cả a, b và c đúng.  
 

05. Khi cầu nguyện, chúng ta có những tâm tình nào? 

  a. Thờ lạy.   b. Chúc tụng.   c. Tạ ơn và cầu xin.  d. Cả a, b và c đúng.  
 

06. Chúng ta cầu xin Chúa những gì? 

  a. Biết làm theo ý Chúa.      b. Biết sống tha thứ. 

  c. Cầu xin những điều cần thiết cho mình và cho người khác. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

07. Những mẫu gương cầu nguyện được Cựu Ước nhắc tới là ai? 

  a. Vua Đavít.   b. Ông Môsê.   c. Tổ phụ Ápraham.  d. Cả a, b và c đúng.  
 

08. Trong Cựu Ước, các tổ phụ đã nêu gương cầu nguyện. Các ngài đã cầu nguyện thế nào? 

  a. Trong tinh thần tín thác.    b. Với thái độ vâng phục. 

  c. Với lòng kiên nhẫn và hy sinh quảng đại.  d. Cả a, b và c đúng.  
 

09. Ai đã luôn lắng nghe, làm theo ý Chúa và chuyển cầu cho người tội lỗi? 

  a. Vua Đavít.    b. Ông Môsê.    c. Tổ phụ Ápraham.   d. Thánh Giuse. 
 

10. Muốn thành công sau này, ngay từ hôm nay chúng ta tập sống điều gì? 

  a. Ngăn nắp.    b. Trật tự.     c. Đúng giờ.                d. Cả a, b và c đúng.  
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II. Ô Chữ  

 

 

 

 

 

Những gợi ý  

 

1. Cầu nguyện là nâng tâm 

hồn lên cùng ai để gặp gỡ, 

thưa chuyện và kết hiệp với 

Ngài?  
 

2. Chiêm niệm là dùng gì 

để ngắm nhìn, lắng nghe, 

yêu mến và kết hiệp với 

Chúa trong thinh lặng?  

3. Trong Cựu Ước, các tổ 

phụ đã nêu gương gì cho 

chúng ta?  

4. Chúng ta tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh và nhất là khi tham dự việc 

gì?  

5. Ai đã nêu gương cho chúng ta về ngăn nắp, trật tự?  

6. Chúng ta nhận biết những hồng ân Chúa ban và ca tụng tình thương của Ngài. Đây là tâm 

tình gì?  

7. Việc dùng trí khôn suy nghĩ những Lời Chúa dạy để tâm sự với Ngài gọi là gì?  

8. Vua Đavít đã sáng tác nhiều Thánh vịnh để ca tụng ai?  

9. Trong phép lạ bánh hóa ra nhiều, Chúa Giêsu bảo ai cho dân chúng ngồi thành từng nhóm 

50 người?  

 

Hàng dọc :  

Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng  
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Lớp Thêm Sức 1 

Lời giải đáp  Gặp gỡ 32 Ôn tập 2 (Gặp Gỡ 15-19) 
 

I. Trắc Nghiệm 
 

01. d. Cả a, b và c đúng.  

02. d. Cả a, b và c đúng.   

03. d. Cả a, b và c đúng. 

04. d. Cả a, b và c đúng.  

05. d. Cả a, b và c 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. c. Tổ phụ Ápraham. 

10. d. Cả a, b và c đúng.  
 

II. Ô Chữ  
 

1. Thiên Chúa  

2. Tâm trí 

3. Cầu nguyện  

4. Thánh lễ 

5. Chúa Giêsu   

6. Chúc tụng   

7. Suy niệm 

8. Thiên Chúa 

9. Các Tông đồ 

 

Hàng dọc : Cầu nguyện    

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng  
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