
Họ và tên:  

Lớp Thêm Sức 2 

Gặp gỡ 15 

Ôn tập 2 (Gặp Gỡ 1-14) 

I. Trắc Nghiệm 
 

01. Vì sao chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa?  

  a. Vì Đức Giêsu Kitô là Con Một Thiên Chúa. 

  b. Được Chúa Cha sinh ra từ đời đời. 

  c. Ngài là Thiên Chúa như Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

02. Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để làm gì?  

  a. Để cứu chguộc chúng ta khỏi tội lỗi. 

  b. Để tỏ cho chúng ta biết tình yêu của Thiên Chúa. 

  c. Để mẫu mực cho chúng ta sông thánh thiện … 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

03. Tại Nadarét, Chúa Giêsu đã sống thế nào? 

  a. Luôn tuân giữ Luật Chúa.      b. Luôn vâng lời cha mẹ. 

  c. Chăm chỉ làm việc và yêu thương mọi người.   d. Cả a, b và c đúng.  
 

 04. Đối với ai chúng ta phải hiếu thảo và vâng lời?  

  a. Ông bà.    b. Cha mẹ.    c. Anh chị…    d. Cả a, b và c đúng. 
 

 05. Khi Chúa Giêsu  cgiụ ohép rửa, điều gì đã xảy ra? 

  a. Thánh thần ngự xuống trên Chúa Giêsu. 

  b. Chúa Cha tuyên bố: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con.” 

  c. Mọi người nhận ra Đức Giêsu là Đấng Cứu thế. 

  d. Chỉ có a và b đúng.  
 

 06. Những hình ảnh nào được Chúa Giêsu dùng để nói về Nước Thiên Chúa?  

  a. Tiệc cưới.    b. Ngọc trai.    c. Hạt cải…    d. Cả a, b và c đúng.  
 

 07. Những phép lạ nào Chúa Giêsu đã làm?  

  a. Gieo mình từ trên núi cao xuống.    b. Nước hóa thành rượu. 

  c. Dẹp yên sóng gió.      d. Chỉ có b và c đúng.  
 

 08. Ai không phải là tông đồ được Chúa Giêsu tuyển chọn? 

  a. Ông Phêrô.    b. Ông Giacôbê.    c. Ông Philatô.   d. Ông Mátthêu. 
 

 09. Chúa Giêsu báo trước về cái chết của Ngài như thế nào?  

  a. Ngài sẽ bị bắt.       b. Ngài sẽ bị kết án tử hình và bị giết chết. 

  c. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.    d. Cả a, b và c đúng. 
 

 10. Chúa Giêsu chịu chết để làm gì?  

  a. Để tỏ lòng yêu mến Chúa Cha.    b. Để tỏ lòng vâng phục Chúa Cha. 

  c. Để cứu chuộc loài người chúng ta.    d. Cả a, b và c đúng. 
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11. Dựa vào đâu mà biết Chúa Giêsu đã phục sinh?  

  a. Ngôi mộ trống.       b. Chúa Giêsu đã nhiều lần hiện ra với các môn đệ. 

  c. Chúa Giêsu đã cùng ăn uống và chuyện trò thân mật với họ.    d. Cả a, b và c đúng. 
 

 12. Việc Chúa Giêsu phục sinh chứng thực điều gì?  

  a. Chúa Giêsu chính là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật. 

  b. Những lời Thiên Chúa hứa trong Cựu ước nay đã được thực hiện. 

  c. Mọi điều Chúa Giêsu đã nói và đã làm đều chân thật. 

  d. Cả a, b và c đúng. 
 

13. Việc Chúa Giêsu lên trời có ý nghĩa gì? 

  a. Chúa Giêsu được Chúa Cha tôn vinh.  

 b. Chúa Giêsu không ngừng chuyển cầu cho chúng ta. 

  c. Chúa Giêsu cử Thánh Thần đến với chúng ta.    d. Cả a, b và c đúng. 
 

  14. Nơi đâu là tình trạng hạnh phúc tràn đầy và vĩnh viễn? 

  a. Luyện ngục.    b. Hỏa ngục.    c. Thiên đàng.    d. Trần gian. 

  

II. Ô Chữ 

Những gợi ý  

 

1. Qua các phép lạ, Chúa Giêsu mời gọi 

chúng ta tin vào Ngài là ai?  

2. Chúa Cha đã dùng quyền năng Chúa 

Thánh Thần mà cho ai nhập thể trong lòng 

Trinh nữ Maria?  

3. Ai đã hiện ra với các tông đồ cùng ăn 

ước và trò chuyện thân mật với họ?  

4. Ai đã chịu chết để cứu chuộc loài người 

chúng ta?  

5. Tại Nadarét, ai luôn vâng lời cha mẹ?  

6. Con Một yêu dấu của Thiên Chúa tên là 

gì?  

7. Khi loan báo, Chúa Giêsu mời gọi mọi người gia nhập nước của ai?  

8. Chúa Giêsu chết tại đâu?  

9. Việc Chúa Giêsu phục sinh chứng thực những lời Thiên Chúa hứa trong đâu nay đã thực hiện?   

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?  

Gb. Nguyễn Thái Hùng  
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Lời giải đáp  Lớp Thêm Sức 2 

Gặp gỡ 15 Ôn tập 2 (Gặp Gỡ 1-14) 

 

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. Chỉ có a và b đúng.  

06. d. Cả a, b và c đúng.  

07. d. Chỉ có b và c đúng.  

08. c. Ông Philatô. 

09. d. Cả a, b và c đúng. 

10. d. Cả a, b và c đúng. 

11. d. Cả a, b và c đúng. 

12. d. Cả a, b và c đúng. 

13. d. Cả a, b và c đúng. 

14. c. Thiên đàng. 

 
 

II. Ô Chữ 

 

1. Đấng Cứu Thế 

2. Ngôi Hai  

3. Chúa Giêsu   

4. Chúa Giêsu   

5. Chúa Giêsu   

6. Giêsu  

7. Thiên Chúa 

8. Núi Sọ 

9. Cựu ước 

 

Hàng dọc : Chúa Giêsu       

Gb. Nguyễn Thái Hùng 
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