
Họ và tên:  

Lớp Thêm Sức 2 

Gặp gỡ 15 

Ôn tập 3 (Gặp Gỡ 1-14) 

I. Trắc Nghiệm 
 

01.  Vì sao Đức Giêsu  còn được gọi là Đức Kitô? 

  a. Vì Ngài được Thiên Chúa thánh hiến. 

  b. Được Thiên Chúa xức dầu Thánh Thần để đảm nhận sứ mạng cứu độ. 

  c. Vì Ngài là con Đức Maria.      d. Chỉ có a và b đúng.  
  

 02. Chúa Cha đã dùng quyền năng Chúa Thánh Thần mà cho ai nhập thể trong lòng Trinh nữ 

Maria. 

  a. Ngôi Cha.    b. Ngôi Hai.    c. Ngôi Ba.    d. Cả a, b và c đúng.  
  

03. Cuộc sống của Chúa Giêsu tại Nadarét dạy chúng ta điều gì? 

  a. Luôn tuân giữ Luật Chúa.      b. Hiếu thảo và 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. Việc Chúa Giêsu choụ ohép rửa nói lên điều gì?  

  a. Chúa Giêsu liên đới với tội nhân để cứu chuộc loài người tội lỗi. 

  b. Chúa Giêsu báo trước mầu nhiệm vượt qua của Ngài và phép rửa của chúng ta. 

  c. Chúa Giêsu là một tội nhân.      d. Chỉ có a và b đúng. 
  

06. Chúng ta phải làm gì để được vào Nước Thiên Chúa?  

  a. Phải sám hối.        b. Tin vào Tin mừng. 

  c. Khiêm tốn đón nhận Lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.   d. Cả a, b và c đúng. 
  

07. Các phép lạ chứng tỏ điều gì?  

  a. Chúa Giêsu có quyền năng cao cả.    b. Nước Thiên Chúa đã hiện diện giữa chúng ta. 

  c. Mọi người được yêu thương.     d. Chỉ có a và b đúng.  
  

08. Chúa Giêsu đã trao cho thánh Phêrô và các Tông đồ những quyền nào?  

  a. Quyền giảng dạy các chân lý cứu độ.    b. Quyền tha thứ tội lỗi. 

  c. Quyền cai quản và điều khiển Hội Thánh.    d. Cả a, b và c đúng.  
  

09. Việc Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông nói lên điều gì? 

  a. Chúa Giêsu đã chết thật. 

  b. Chúa Giêsu đem ơn cứu độ cho những người công chính chết trước Ngài. 

  c. Chúa Giêsu đêm ơn cứu độ cho Hội Thánh.   d. Chỉ có a và b đúng. 
 

10. Khi chịu điều gì, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đón nhận mọi đau khổ với lòng yêu mến, để 

kết hiệp với Ngài mật thiết hơn?  

  a. Đói khát.    b. Đau khổ.    c. Bệnh tật.    d. Đánh đòn. 
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11. Tin vào Chúa Giêsu phục sinh, chúng ta phải sống thế nào để được dự ohần vinh quang với 

Ngài? 

  a. Luôn tin tưởng.        b. Luôn sống vui tươi. 

  c. Luôn trung thành giữ luật Chúa.     d. Cả a, b và c đúng. 
  

12. Nhờ sự chết và phục sinh, Chúa Giêsu đã làm gì cho chúng ta?  

  a. Giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi.     b. Ban sự sống mới. 

  c. Đem lại cho chúng ta niềm hy vọng mai sau sẽ được phục sinh với Ngài. 

  d. Cả a, b và c đúng. 
  

13. Ngày nay Chúa Giêsu hiển trị qua việc hiện diện cách mầu nhiệm trên trần gian như là gì?  

  a. Như là Chúa của lịch sử.       b. Như là Đầu của Hội Thánh. 

  c. Sẽ lại đến trong vinh quang.      d. Cả a, b và c đúng. 
  

14. Sau khi chết, thể xác con người thế nào?  

  a. Chịu phán xét trước tòa Chúa.     b. Trở về bụi đất. 

  c. Chờ ngày sống lại.       d. Chỉ có b và c đúng.  

 

II. Ô Chữ 

 

Những gợi ý  

1. Khi đi rao giảng Tin mừng, Chúa Giêsu 

đã chọn 12 làm gì để cộng tác với Ngài?    

2. Tại Nadarét, Chúa Giêsu luôn tuân giữ 

điều gì?  

3. Đức Giêsu còn được gọi là Đức Kitô vì 

Ngài được ai thánh hiến?  

4. Ai báo trước việc Ngài sẽ bị bắt, bị kết án 

tử hình và bị giết chết?  

5. Qua các phép lạ, Chúa Giêsu mời gọi 

chúng ta tin vào Ngài là Đấng Cứu Thế, 

được ai sai đến để thiết lập Nước Thiên 

Chúa?  

6. Để được vào Nước Thiên Chúa, chúng ta phải tin vào điều gì?  

7. Mầu nhiệm gì của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta dứt bỏ tội lỗi, để sống đời sống mới?  

8. Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để làm mẫu mực cho chúng ta sống thế nào?  

9. Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, ai đã ngự xuống trên Ngài?  

10. Việc Chúa Giêsu lên trời là Ngài được Chúa Cha tôn vinh và không ngừng làm gì cho chúng 

ta?  

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

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng  
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Lớp Thêm Sức 2 

Lời giải đáp  Gặp gỡ 15 Ôn tập 3 (Gặp Gỡ 1-14) 

 

I. Trắc Nghiệm 

 

01.  d. Chỉ có a và b đúng.  

 02. b. Ngôi Hai. 

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 a và b đúng.  

08. d. Cả a, b và c đúng.  

09. d. Chỉ có a và b đúng. 

10. b. Đau khổ. 

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. d. Chỉ có b và c đúng.  

 

II. Ô Chữ 

 

1. Tông đồ  

2. Luật Chúa 

3. Thiên Chúa   

4. Chúa Giêsu   

5. Chúa Cha  

6. Tin mừng  

7. Vượt Qua 

8. Thánh thiện 

9. Thánh Thần  

10. Chuyển cầu  

 

Hàng dọc : Đấng Cứu Thế      

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng  
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