
Họ và tên:  

Lớp Thêm Sức 2 

Gặp gỡ 31 

Ôn tập 5 (Gặp Gỡ 27-30) 

I. Trắc Nghiệm 
 

01. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện như thế nào? 

   a. Với ý hướng ngay lành.    b. Với niềm tin mạnh mẽ. 

   c. Đầy lòng kiên trì trong tình con thảo.  d. Cả a, b và c đúng.  
 

02. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta phải thường xuyên cầu nguyện để làm gì? 

   a. Nhận biết.    b. Yêu mến.    c. Sống theo ý Chúa.    d. Cả a, b và c đúng.    
 

03. Những lời nguyện đầu trong kinh Lạy Cha là gì? 

   a. Danh Cha cả sáng.       b. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 

   c. Nước Cha trị đến.       d. Cả a, b và c đúng.    
 

04. Chúng ta khẩn cầu ai sẽ trở lại trong vinh quang? 

   a. Thiên Chúa.     b. Đức Kitô.        c. Ngôn sứ Êlia.  d. Ngôn sứ Môsê. 
 

05. Chúng ta xin Cha thương xót và tha thứ cho mọi xúc phạm của chúng ta, đồng thời giúp 

chúng ta biết làm gì với người khác? 

   a. Yêu thương.  b. Tha thứ.    c. Cầu nguyện.          d. Chỉ có a và b đúng.     
 

06. Chúng ta xin Cha cho cả gia đình nhân loại được thoát khỏi điều gì? 

   a. Cảnh chiến tranh loạn lạc.     b. Satan và mọi việc làm của nó. 

   c. Thiên tai lũ lụt.     d. Cả a, b và c đúng. 
 

07. Kinh gì tóm tắt toàn bộ Tin mừng? 

   a. Kinh Lạy Cha.     b. Kinh Mười Điều Răn. 

   c. Kinh Kính Mừng.    d. Kinh Mân Côi. 
 

08. Mẹ Maria đã nên gương mẫu cầu nguyện cho chúng tư như thế nào? 

   a. Mẹ luôn lắng nghe và đáp lại lời Thiên Chúa.     b. Mẹ luôn hiêm nhường tạ ơn. 

   c. Mẹ luôn chuyển cầu cho mọi người.  d. Cả a, b và c đúng.    
 

09. Chúng ta xin cho toàn thể nhân loại nhận biết và ngợi khen Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh, 

khi chúng ta nguyện câu gì? 

   a. Danh Cha cả sáng.     b. Nước Cha trị đến. 

   c. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.   d. Xin cho chúng con lương thực hằng 

ngày. 
 

10. Chúng ta xin ơn bình an và kiên trì chờ ngày Chúa Giêsu lại đến, khi chúng ta nguyện câu gì? 

   a. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.      b. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ. 

   c. Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. 

   d. Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.  
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II. Ô Chữ 

 

Những gợi ý  

 

1. Chúa Giêsu luôn tin tưởng tuyệt đối vào 

thánh ý ai?  

2. Kinh gì tóm tắt toàn bộ Tin mừng?  

3. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta 

phải thường xuyên làm gì để nhận biết 

ý Chúa?  

4. Chúng ta xin cho toàn thể nhân loại 

nhận biết và ngợi khen ai là Đấng Chí 

Thánh?   

5. Chúng ta xin Cha kết hợp ý muốn 

của chúng ta với ý muốn của ai, để ý 

định yêu thương của Ngài được thực 

hiện trọn vẹn dưới đất cũng như trên 

trời?  

6. Chúng ta xin Cha ban lương thực 

vật chất cũng như tinh thần và cho 

chúng ta biết làm gì với những người 

thiếu thốn?  

7. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu 

nguyện với ý hướng gì?  

8. Chúng ta nên cầu xin với Mẹ Maria và các thánh vì các ngài hằng làm gì cho chúng ta 

trước tòa Thiên Chúa?  

9. Trong Kinh Lạy Cha, chúng ta xin cho điều gì được cả sáng?  

 

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 31 Ôn tập 5 (Gặp Gỡ 27-30) 

 

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. b. Đức Kitô. 

05. d. Chỉ có a và b đúng.     

06. b. Satan và mọi việc làm của nó. 

07. d. Kinh Mân Côi. 

08. d. Cả a, b và c đúng.    

09. a. Danh Cha cả sáng. 

10. c. Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. 

 

II. Ô Chữ 

 

1. Chúa Cha  

2. Mân côi 

3. Cầu nguyện  

4. Thiên Chúa  

5. Chúa Giêsu  

6. Giúp đỡ  

7. Ngay lành  

8. Chuyển cầu 

9. Danh Cha  

 

Hàng dọc : Cầu nguyện      

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng  
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