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“Nếu anh em yêu mến Thầy,
anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.”
Tin mừng thánh Gioan 14,15
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PHẦN I
+++++++

CHÖA CHA TẠO DỰNG
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Gặp gỡ 1
Thiên Chúa Nói Với Chúng Ta
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 3,16
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Chúng ta nên chăm đọc Kinh Thánh để nhận biết và làm gì với
Thiên Chúa?
2. Thiên Chúa nói cho chúng ta biết qua thiên nhiên, qua các tổ
phụ, các ngôn sứ, và nhất là qua ai của Ngài?
3. Con Một của Thiên Chúa là ai?
4. Chúng ta nên chăm đọc Kinh Thánh để nhận biết và yêu mến
ai?
5. Những lời Thiên Chúa nói với chúng ta được ghi lại trong đâu?
Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÕNG
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,
để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết,
nhưng được sống muôn đời.”
Tin mừng thánh Gioan 3,16
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Gặp gỡ 2
Thiên Chúa Là Đấng Nào?
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết lại câu Thánh Vịnh 147,5
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Thiên Chúa là Đấng nào?
2. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, thánh thiện, quyền năng và gì vô
cùng?
3. Ai ở khắp mọi nơi?
4. Thiên Chúa là Đấng gì nên mắt chúng ta không thể thấy được?
5. Ai nhìn thấy chúng ta rõ ràng và còn biết cả những ý nghĩ thầm
kín của chúng ta?
Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÕNG
“Chúa chúng ta thật là cao cả, uy lực vô biên,
trí tuệ khôn lường!”
Thánh vịnh 147,5
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Gặp gỡ 3
Thiên Chúa Tạo Dựng Trời Đất Muôn Vật
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết lại câu sách Sáng Thế 1,1
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Thiên Chúa là Cha yêu thương muốn thông ban sự gì của Ngài
cho muôn loài muôn vật?
2. Chúng ta phải cùng nhau làm việc để cho cái gì được tốt đẹp
hơn để tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa?
3. Trời đất muôn vật do ai tạo dựng mà có?
4. Ai chỉ phán một lời thì liền có mọi sự?
5. Chúng ta phải cùng nhau làm việc để cho trái đất được tốt đẹp
hơn để tỏ lòng biết ơn ai?
Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÕNG
“Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.”
Sáng thế 1,1
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Gặp gỡ 4
Thiên Chúa Dựng Nên Con Người
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết lại câu Sáng Thế 1,27
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ
Những gợi ý
1. Con người được dựng
nên giống hình ảnh ai?
2. Con người giống hình
ảnh Thiên Chúa nghĩa là
con người có khả năng
nhận biết, yêu mến Thiên
Chúa và làm gì với mọi
người?
3. Ai được Thiên Chúa
dựng nên giống hình ảnh
Ngài?
4. Thiên Chúa dựng nên
chúng ta để chúng ta được
làm con Thiên Chúa và
được sống thế nào với
Ngài?
5. Ai luôn ở với chúng ta,
gìn giữ và ban mọi ơn lành
hồn xác cho chúng ta?
Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÕNG
“Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình.”
Sáng Thế 1,27
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Gặp gỡ 5
Thiên Thần và Ma Quỷ
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu sách thánh Tôbia 12,15
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ
Những gợi ý
1. Thiên thần do ai dựng
nên?
2. Thiên thần bảo vệ và
làm gì cho chúng ta?
3. Thiên Chúa dựng nên
thiên thần để các ngài thờ
phượng Chúa và giúp đỡ
ai?
4. Ma quỷ cám dỗ chúng
ta làm gì để cho chúng ta
xa cách Thiên Chúa?
5. Những thiên thần phản
nghịch Thiên Chúa là ai?

Chủ đề là những ký tự ở
ô được tô đậm.

Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÕNG
“Tôi đây là Raphaen, một trong bảy thiên sứ luôn hầu cận
và vào chầu trước nhan vinh hiển của Đức Chúa.”
Tôbia 12,15
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Gặp gỡ 6
Tổ Tông Loài Người Phạm Tội
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu sách Sáng Thế 3,3
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
16 – Gb. Nguyễn Thái Hùng

II. Ô CHỮ
Những gợi ý
1. Sau khi tổ tông phạm tội,
Thiên Chúa vẫn yêu thương
loài người và hứa ban ai?
2. Ma quỷ cám dỗ tổ tông
loài người phạm tội không
vâng lời ai?
3. Tội tổ tông làm cho loài
người mất tình nghĩa với ai?
4. Tội gì làm cho loài người
mất tình nghĩa với Thiên
Chúa, chia rẽ với nhau, phải
đau khổ và phải chết?
5. Ai đã cám dỗ tổ tông loài
người phạm tội không vâng
lời Thiên Chúa?
Chủ đề là những ký tự ở ô
được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì?
.....................

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÕNG
“Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: “Các ngươi
không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết.”
Sáng Thế 3,3

17 - Vui Học Giáo Lý Xưng Tội & Rước Lễ 1 Giáo phận Banmêthuột

Gặp gỡ 7
Thiên Chúa Chọn Ông Ápraham
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu sách Sáng Thế 12,1
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ
Những gợi ý

1. Ai đã chọn ông Ápraham để lập một dân riêng dọn đường cho
Đấng Cứu Thế đến?
2. Thiên Chúa đã chọn ai để lập một dân riêng dọn đường cho
Đấng Cứu Thế đến?
3. Ông Ápraham mau mắn làm gì và hoàn toàn tin tưởng nơi
Chúa?
4. Ông Ápraham nêu gương cho chúng ta luôn làm gì và làm theo
lời Chúa dạy?
5. Thiên Chúa đã chọn ông Ápraham để lập một dân riêng dọn
đường cho ai đến?
Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÕNG
“Đức Chúa phán với ông Ápram: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng
và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi.”
Sáng Thế 12,1
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Gặp gỡ 8
Thiên Chúa Chọn Dân Ítraen Làm Dân Riêng Của Ngài
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu sách Xuất Hành 19,5a
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Mười Điều Răn được tóm trong hai điều này : một là kính mến
ai trên hết mọi sự?
2. Thiên Chúa đã chọn dân nào là con cháu ông Ápraham làm dân
riêng của Ngài?
3. Thiên Chúa đã giải thoát dân Ítraen khỏi Ai cập và ký điều gì
với họ tại núi Xinai?
4. Mười Điều Răn được tóm trong hai điều này : một là kính mến
Thiên Chúa trên hết mọi sự, hai là làm gì như mình ta vậy?
5. Khi ký giao ước, Thiên Chúa truyền dạy dân Ítraen điều gì?
Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÕNG
“Nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta,
thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta.”
Xuất Hành 19,5a
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Gặp Gỡ 9
Ôn tập 1 (Gặp Gỡ 1-8)
I. Câu Kinh Thánh Học Thuộc Lòng (Gặp Gỡ 1-8)
1. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào
Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”
(Tin mừng thánh Gioan 3,16)
2. “Chúa chúng ta thật là cao cả, uy lực vô biên, trí tuệ khôn
lường!”(Thánh vịnh 147,5)
3. “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.” (Sáng thế 1,1)
4. “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình.” (Sáng thế
1,27)
5. “Tôi đây là Raphaen, một trong bảy thiên sứ luôn hầu cận và
vào chầu trước nhan vinh hiển của Đức Chúa.” (Tôbia 12,15)
6. “Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: “Các ngươi
không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết.” (Sáng thế
3,3)
7. “Đức Chúa phán với ông Ápram: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và
nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi.” (Sáng thế 12,1)
8. “Nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta,
thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta.” (Xuất
hành 19,5a)
II. Ghi Nhớ
Em hãy tìm xem những cụm từ này được trích từ sách nào.
1. Con Một.
2. Uy lực vô biên, trí tuệ khôn lường!
3. Thiên Chúa sáng tạo trời đất.
4. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình.
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5. Thiên sứ Raphaen.
6. Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết.
7. Ông Ápram.
8. Giữ giao ước.
III. Điền Vào Chỗ Trống
Em hãy điền vào chỗ trống những từ nào cho hợp nghĩa.
1. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban … … … … … …, để
ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống
muôn đời.” (Tin mừng thánh Gioan 3,16)
2. “Chúa chúng ta thật là … … … … … …, uy lực vô biên, trí tuệ
khôn lường!” (Thánh vịnh 147,5)
3. “Lúc khởi đầu, … … … … … … sáng tạo trời đất.” (Sáng thế
1,1)
4. “… … … … … … sáng tạo con người theo hình ảnh mình.”
(Sáng thế 1,27)
5. “Tôi đây là Raphaen, một trong bảy thiên sứ luôn hầu cận và
vào chầu trước nhan vinh hiển của … … … … … ….” (Tôbia
12,15)
6. “Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: “Các ngươi
không được ăn, không được động tới, kẻo … … … … … ….”
(Sáng thế 3,3)
7. “Đức Chúa phán với ông Ápram: “Hãy … … … … … … xứ
sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi.”
(Sáng thế 12,1)
8. “Nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ … … … … … …
của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta.”
(Xuất hành 19,5a)
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Gặp Gỡ 9
Ôn tập 2 (Gặp Gỡ 1-8)
I. Trắc Nghiệm
01. Thiên Chúa là Cha yêu thương nói với chúng ta qua những ai?
a. Qua các tổ phụ và qua các ngôn sứ.
b. Qua Con Một là Chúa Giêsu.
c. Cả a và b đúng.
02. Thiên Chúa là Đấng nào?
a. Duy nhất và thánh thiện.
b. Quyền năng và yêu thương vô cúng.
c. Cả a và b đúng.
03. Trời đất muôn vật do ai dựng nên mà có?
a. Tự nhiên mà có.
b. Thiên Chúa dựng nên mà có.
c. Ông bà dựng nên mà có.
04. Con người giống hình ảnh Thiên Chúa nghĩa là con người có
khả năng gì?
a. Có khả năng nhận biết,
b. Có khả năng yêu mến Thiên Chúa và yêu thương mọi
người.
c. Cả a và b đúng.
05. Thiên thần do ai tạo dựng?
a. Tự nhiên mà có.
b. Thiên Chúa tạo dựng mà có.
c. Tổ tiên tạo dựng mà có.
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06. Thiên thần giúp đỡ loài người chúng ta thế nào?
a. Thiên thần bảo vệ chúng ta.
b. Thiên thần chuyển cầu cho chúng ta.
c. Cả a và b đúng.
07. Tội tổ tông gây ra những thiệt hại nào?
a. Làm cho loài người mất tình nghĩa vói Thiên Chúa và chia
rẽ với nhau.
b. Làm cho loài người phải đau khổ và phải chết.
c. Cả a và b đúng.
08. Thiên Chúa đã chọn ông Ápraham để lập một dân riêng dọn
đường cho ai đến?
a. Vua Đavít đến.
b. Ông Gioan tẩy giả đến.
c. Đấng Cứu Thế đến.
09. Ông Ápraham nêu gương gì cho chúng ta?
a. Ông luôn lắng nghe lời Chúa.
b. Ông làm theo lời Chúa dạy.
c. Cả a và b đúng.
10. Khi ký giao ước, Thiên Chúa truyền dạy dân Ítraen điều gì?
a. Năm Điều Răn Hội Thánh.
b. Tám Mối Phúc Thật.
c. Mười Điều Răn.
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II. Ô Chữ
Những gợi ý

1. Chúng ta nên chăm đọc Kinh Thánh để nhận biết và yêu mến
ai?
2. Con người được dựng nên giống hình ảnh ai?
3. Sau khi tổ tông phạm tội, Thiên Chúa vẫn yêu thương loài
người và hứa ban ai?
4. Thiên Chúa đã chọn ai để lập một dân riêng dọn đường cho
Đấng Cứu Thế đến?
5. Mười Điều Răn được tóm trong hai điều này : một là kính mến
ai trên hết mọi sự?
6. Thiên thần do ai dựng nên?
7. Chúng ta phải cùng nhau làm việc để cho cái gì được tốt đẹp
hơn để tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa?
Hàng dọc :
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26 – Gb. Nguyễn Thái Hùng

Gặp Gỡ 9
Ôn tập 1 Ôn tập 3 (Gặp Gỡ 1-8)
I. Trắc Nghiệm
01. Cúng ta chăm đọc Kinh Thánh để làm gì?
a. Để nhận biết Thiên Chúa.
b. Để yêu mến Thiên Chúa.
c. Cả a và b đúng.
02. Thiên Chúa là Đấng thế nào nên mắt chúng ta không thể nhìn
thấy được?
a. Thiêng liêng.
b. Hữu hình.
c. Tượng thần to lớn.
03. Chúng ta cùng nhau làm việc để cho trái đất này tốt đẹp hơn
để tỏ lòng biết ơn ai?
a. Biết ơn tổ tiên.
b. Biết ơn Hội Thánh.
c. Biết ơn Thiên Chúa.
04. Thiên Chúa dựng nên chúng ta để làm gì?
a. Để được làm con Thiên Chúa.
b. Để được sống hạnh phúc với Thiên Chúa.
c. Cả a và b đúng.
05. Thiên Chúa dựng nên thiên thần để làm gì?
a. Để thờ phượng Thiên Chúa.
b. Để giúp đỡ loài người.
c. Cả a và b đúng.
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06. Ma quỷ cám dỗ chúng ta phạm tội để làm cho chúng ta xa cách
ai?
a. Xã hội.
b. Xa cách cha mẹ.
c. Xa cách Thiên Chúa.
07. Ma quỷ cám dỗ tổ tông loài người phạm tội không vâng lời ai?
a. Thiên Chúa.
b. Cha mẹ.
c. Thầy cô.
08. Ông Ápraham đáp lại lời Thiên Chúa thế nào?
a. Ông mau mắn vâng lời Chúa.
b. Ông hoàn toàn tin tưởng nơi Chúa.
c. Cả a và b đúng.
09. Thiên Chúa đã chọn dân riêng Ngài như thế nào?
a. Thiên Chúa đã giải thoát dân Ítraen khỏi nô lệ Ai cập.
b. Thiên Chúa đã ký giao ước với dân Ítraen tại núi Xinai.
c. Cả a và b đúng.
10. Mười Điều Răn tóm lại trong hai điều này là gì?
a. Kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự.
b. Yêu người như mình ta vậy.
c. Cả a và b đúng.

28 – Gb. Nguyễn Thái Hùng

II. Ô Chữ

Những gợi ý
1. Con người giống hình ảnh Thiên Chúa nghĩa là con người có
khả năng nhận biết, yêu mến Thiên Chúa và làm gì với mọi
người?
2. Con Một của Thiên Chúa là ai?
3. Thiên Chúa đã giải thoát dân Ítraen khỏi Ai cập và ký điều gì
với họ tại núi Xinai?
4. Trời đất muôn vật do Thiên Chúa làm gì mà có?
5. Mười Điều Răn được tóm trong hai điều này : một là kính mến
Thiên Chúa trên hết mọi sự, hai là làm gì như mình ta vây?
6. Ai nhìn thấy chúng ta rõ ràng và còn biết cả những ý nghĩ thầm
kín của chúng ta?
7. Ông Ápraham nêu gương cho chúng ta luôn làm gì và làm theo
lời Chúa dạy?
Hàng dọc :
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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PHẦN II
+++++++

CHÖA GIÊSU CỨU CHUỘC

30 – Gb. Nguyễn Thái Hùng

Gặp gỡ 10
Chúa Giêsu Giáng Sinh
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Cha nuôi của Chúa Giêsu tên là gì?
2. Chúa Giêsu sinh ra ở làng nào?
3. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa xuống thế làm người để làm gì
chúng ta?
4. Ai vừa là Thiên Chúa thật, vừa là con người thật?
5. Mẹ Maria mang thai Chúa Giêsu nhờ quyền năng của ai?
Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÕNG
“Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong
thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa.”
Tin mừng thánh Luca 2,11
32 – Gb. Nguyễn Thái Hùng

Gặp gỡ 11
Chúa Giêsu Trong Gia Đình Nadarét
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Luca 2,52
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Ở Nadarét, Chúa Giêsu luôn vâng lời cha mẹ và hằng làm đẹp
lòng ai?
2. Ở Nadarét, ai luôn vâng lời cha mẹ và hằng làm đẹp lòng Thiên
Chúa?
3. Chúa Giêsu lớn lên ở làng nào?
4. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta làm gì và vâng lời ông bà cha
mẹ?
5. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta làm gì và yêu thương mọi
người?
Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÕNG
“Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn
và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.”
Tin mừng thánh Luca 2,52
34 – Gb. Nguyễn Thái Hùng

Gặp gỡ 12
Chúa Giêsu Đi Rao Giảng Tin Mừng
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Máccô 1,15b
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Khi được 30 tuổi, ai bắt đầu đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên
Chúa?
2. Khi rao giảng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tin vào điều gì?
3. Khi rao giảng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy làm gì?
4. Khi bắt đầu rao giảng, Chúa Giêsu đến sông Giođan chịu điều
gì?
5. Chúa Giêsu vào đâu để ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày?
Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÕNG
“Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”
Tin mừng thánh Máccô 1,15b
36 – Gb. Nguyễn Thái Hùng

Gặp gỡ 13
Chúa Giêsu Quyền Phép
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Máccô 4,39
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

1. Ai làm phép lạ mời gọi chúng ta tin vào Ngài là Đấng Cứu Thế?
2. Những phép lạ Chúa Giêsu làm chứng tỏ Ngài là Con Thiên
Chúa được ai sai đến?
3. Cùng với lời rao giảng, Chúa Giêsu đã làm nhiều việc gì?
4. Những phép lạ Chúa Giêsu làm chứng tỏ Ngài là ai?
5. Qua các phép lạ, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tin vào Ngài là
ai?
Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÕNG
“Chúa Giêsu thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển:
“Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.”
Tin mừng thánh Máccô 4,39
38 – Gb. Nguyễn Thái Hùng

Gặp gỡ 14
Chúa Giêsu Chọn Các Tông Đồ
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Máccô 3,14
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
................................................
39 - Vui Học Giáo Lý Xưng Tội & Rước Lễ 1 Giáo phận Banmêthuột

II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Chúa Giêsu đặt ai đứng đầu các tông đồ?
2. Khi đi rao giảng, Chúa Giêsu đã chọn 12 người làm gì?
3. Chúa Giêsu chọn các tông đồ để sai các ông đi rao giảng điều
gì?
4. Chúa Giêsu chọn các tông đồ để sai các ông đi rao giảng Tin
mừng và làm nền móng của sự gi?
5. Chúa Giêsu đã chọn bao nhiêu người làm tông đồ?
Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÕNG
“Chúa Giêsu lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người
và để Người sai các ông đi rao giảng.”
Tin mừng thánh Máccô 3,14
40 – Gb. Nguyễn Thái Hùng

Gặp gỡ 15
Chúa Giêsu Cầu Nguyện
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Máccô 1,35
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Chúa Giêsu cầu nguyện để nhận ra ý của ai?
2. Ai sống gắn bó với Chúa Cha qua việc cầu nguyện không
ngừng?
3. Noi gương cầu nguyện của Chúa Giêsu, hằng ngày chúng ta
hướng lòng lên ai vừa thưa chuyện và lắng nghe Ngài dạy bảo?
4. Ai cầu nguyện để nhận ra ý Chúa Cha và thi hành thánh ý Cha
Ngài?
5. Chúa Giêsu làm gì mọi lúc, mọi nơi, nhất là trước những công
việc quan trọng?
Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÕNG
“Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Chúa Giêsu đã dậy,
đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.”
Tin mừng thánh Máccô 1,35
42 – Gb. Nguyễn Thái Hùng

Gặp gỡ 16
Thiên Chúa Nói Với Chúng Ta
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 6,9
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện bằng kinh gì?
2. Ai dạy chúng ta cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha?
3. Chúng ta xin cho Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha
thể hiện dưới đất cũng như ở đâu?
4. Chúa Giêsu dạy chúng ta làm gì với tâm tình đơn sơ, tin tưởng
và yêu mến như người con thưa chuyện với cha mình?
5. Chúng ta xin Cha điều gì hằng ngày?
Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÕNG
“Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này:
“Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,
xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển.”
Tin mừng thánh Mátthêu 6,9
44 – Gb. Nguyễn Thái Hùng

Gặp gỡ 17
Chúng Ta Cầu Nguyện Mỗi Ngày
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Thánh vịnh 145,2
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Khi làm việc và học hành, chúng ta làm dấu thánh giá và xin ai
soi sáng để biết làm mọi sự đẹp ý Chúa?
2. Mỗi sáng thức dậy hay mỗi tối trước khi đi ngủ, chúng ta phải
làm gì với Chúa?
3. Trước và sau bữa ăn, chúng ta làm dấu thánh giá, xin Chúa làm
gì cho của ăn?
4. Mỗi tối trước khi đi ngủ, chúng ta làm dấu thánh giá xin Chúa
tha thứ mọi điều gì và phó dâng hồn xác trong tay Ngài?
5. Mỗi sáng thức dậy, chúng ta làm gì để tạ ơn Chúa cho chúng ta
được qua đêm bình an?
Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÕNG
“Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa
và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.”
Thánh vịnh 145,2
46 – Gb. Nguyễn Thái Hùng

Gặp gỡ 18
Thiên Chúa Nói Với Chúng Ta
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 13,34b
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Chúa Giêsu lập Bí tích gì để ban Mình và Máu Thánh Ngài làm
của ăn nuôi linh hồn chúng ta?
2. Bữa Tiệc Ly là bữa ăn cuối cùng Chúa Giêsu mừng lễ gì với các
Tông đồ trước ngày Ngài chịu chết?
3. Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu ban lệnh truyền gì cho các
Tông đồ?
4. Trong đâu, Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ?
5. Trong bữa Tiệc ly, Chúa Giêsu đã rửa chân cho ai?
Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÕNG
“Anh em hãy yêu thương nhau
như Thầy đã yêu thương anh em.”
Tin mừng thánh Gioan 13,34b
48 – Gb. Nguyễn Thái Hùng

Gặp gỡ 19
Chúa Giêsu Chết Trên Thập Giá
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Luca 23,34
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Ai chịu chết để cứu chuộc loài người chúng ta?
2. Chúa Giêsu chịu chết để làm gì loài người chúng ta?
3. Chúa Giêsu chết vào ngày thứ sáu áp lễ gì?
4. Chúa Giêsu chết dưới thời quan tổng trấn nào?
5. Chúa Giêsu chịu gì và chết trên cây thập giá?
Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÕNG
“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”
Tin mừng thánh Luca 23,34

50 – Gb. Nguyễn Thái Hùng

Gặp gỡ 20
Chúa Giêsu Phục Sinh
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Máccô 16,9
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Ai chết được ba ngày thì phục sinh?
2. Sau khi chết được ba ngày, điều gì xảy ra cho Chúa Giêsu?
3. Sau khi Chúa Giêsu chết được bao nhiêu ngày thì Ngài phục
sinh?
4. Sau khi phục sinh, ai hiện ra với các môn đệ nhiều lần, an ủi và
dạy dỗ họ?
5. Tin vào Chúa Giêsu phục sinh, chúng ta từ bỏ thói hư tật xấu và
sống thế nào với Chúa Giêsu?
Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÕNG
“Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần,
Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Mácđala.”
Tin mừng thánh Máccô 16,9
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Gặp gỡ 21
Chúa Giêsu Phục Sinh Ban Cho Chúng Ta Sự Sống Mới
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu thư Rôma 6,11
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Ai đã chịu chết và phục sinh để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi?
2. Chúa Giêsu chết và phục sinh để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi
và ban cho chúng ta điều gì?
3. Chúng ta nhận được sự sống mới khi chúng ta tin vào ai và chịu
phép rửa?
4. Chúng ta nhận được sự sống mới khi chúng ta tin vào Chúa
Giêsu và chịu điều gì?
5. Để sự sống mới ngày càng lớn lên trong chúng ta, chúng ta phải
sống gắn bó với ai?
Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÕNG
“Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi,
nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Kitô Giêsu.”
Thư Rôma 6,11
54 – Gb. Nguyễn Thái Hùng

Gặp gỡ 22
Chúa Giêsu Lên Trời Và Sẽ Lại Đến Trong Vinh Quang
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Công vụ Tông đồ 1,11
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Chúa Giêsu lên trời ngự bên hữu ai?
2. Chúa Giêsu lên trời, Ngài vẫn ở với chúng ta mọi ngày cho đến
bao giờ?
3. Sau khi phục sinh bao nhiêu ngày, Chúa Giêsu lên trời?
4. Ngày tận thế, ai sẽ lại đến để phán xét kẻ sống và kẻ chết?
5. Ngày tận thế, Chúa Giêsu sẽ lại đến để phán xét kẻ sống, kẻ
chết và hoàn tất chương trình gì của Chúa Cha?
Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÕNG
“Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời,
cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.”
Công vụ Tông đồ 1,11
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Gặp gỡ 23
Ôn Tập 1 (Gặp Gỡ 10-22)
I. Câu Kinh Thánh Học Thuộc Lòng (Gặp Gỡ 10-22)
1. “Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong
thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa.” (Lc 2,11)
2. “Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm
ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.” (Lc 2,52)
3. “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1,15b)
4. “Chúa Giêsu thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi!
Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.” (Mc 4,39)
5. “Chúa Giêsu lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và
để Người sai các ông đi rao giảng.” (Tin mừng thánh Máccô 3,14)
6. “Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Chúa Giêsu đã dậy, đi ra một
nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.” (Mc 1,35)
7. “Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng
con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển.”
(Mt 6,9)
8. “Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa và ca ngợi Thánh Danh
muôn thuở muôn đời.” (Thánh vịnh 145,2)
9. “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh
em.” (Ga 13,34b)
10. “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (Lc
23,34)
11. “Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần,
Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Mácđala.” (Mc 16,9)
12. “Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi,
nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Kitô Giêsu.” (Rm
6,11)
13. “Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời,
cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.” (Cv 1,11)
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II. Ghi Nhớ (Gặp Gỡ 10-22)
Em hãy tìm xem những cụm từ này được trích từ sách nào.
1. Đấng Cứu Độ.
2. Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm
ân nghĩa.
3. Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.
4. “Im đi! Câm đi!”.
5. Nhóm Mười Hai.
6. Chúa Giêsu, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện.
7. Lạy Cha chúng con.
8. Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa.
9. Anh em hãy yêu thương nhau.
10. Lạy Cha, xin tha cho họ.
11. Bà Maria Mácđala.
12. Sống cho Thiên Chúa, trong Đức Kitô Giêsu.
13. Đức Giêsu, được rước lên trời.
III. Điền Vào Chỗ Trống (Gặp Gỡ 10-22)
Em hãy điền vào chỗ trống những từ nào cho hợp nghĩa.
1. “Hôm nay, một … … … … … … đã sinh ra cho anh em trong
thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa.” (Lc 2,11)
2. “Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm
ân nghĩa đối với … … … … … … và người ta.” (Lc 2,52)
3. “Anh em hãy … … … … … … và tin vào Tin Mừng.” (Mc
1,15b)
4. “… … … … … … thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển:
“Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.” (Mc 4,39)
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5. “Chúa Giêsu lập Nhóm Mười
Hai, để các ông ở với Người và để
Người sai các ông đi … … … … …
….” (Mc 3,14)
6. “Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt,
Chúa Giêsu đã dậy, đi ra một nơi
hoang vắng và … … … … … … ở
đó.” (Mc 1,35)
7. “Vậy, anh em hãy cầu nguyện
như thế này: “Lạy Cha chúng con là
Đấng ngự trên trời, xin làm cho …
… … … … … Cha vinh hiển.” (Mt
6,9)
8. “Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa và ca ngợi … … … …
… … muôn thuở muôn đời.” (Thánh vịnh 145,2)
9. “Anh em hãy … … … … … … nhau như Thầy đã yêu thương
anh em.” (Ga 13,34b)
10. “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ … … … … … … việc họ
làm.” (Lc 23,34)
11. “Sau khi … … … … … … vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất
trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Mácđala.”
(Mc 16,9)
12. “Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi,
nhưng nay lại sống cho … … … … … …, trong Đức Kitô Giêsu.”
(Rm 6,11)
13. “… … … … … …, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên
trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.” (Cv
1,11)
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Gặp gỡ 23
Ôn Tập 2 (Gặp Gỡ 10-22)
I. Trắc Nghiệm
01. Cha nuôi của Chúa Giêsu là ai?
a. Thánh Gioan.
b. Thánh Giuse.
c. Thánh Giacôbê.
02. Ở Nadarét, Chúa Giêsu sống thế nào?
a. Chúa Giêsu luôn vâng lời cha mẹ.
b. Chúa Giêsu hằng làm đẹp lòng Thiên Chúa.
c. Cả a và b đúng.
03. Khi bắt đầu đi rao giảng, Chúa Giêsu đã làm gì?
a. Chúa Giêsu đến sông Giođan chịu phép rửa của ông Gioan.
b. Chúa Giêsu vào hoang địa ăn chay cầu nguyện 40 đêm
ngày.
c. Cả a và b đúng.
04. Những phép lạ Chúa Giêsu làm chứng tỏ điều gì?
a. Ngài là Con Thiên Chúa.
b. Ngài được Chúa Cha sai đến.
c. Cả a và b đúng.
05. Chúa Giêsu chọn các tông đồ để làm gì?
a. Để sai các ông đi rao giảng Tin mừng.
b. Để đặt các Tông đồ làm nền móng Hội Thánh.
c. Cả a và b đúng.
06. Chúa Giêsu cầu nguyện để làm gì?
a. Để nhận ra ý Chúa Cha.
b. Để thi hành thánh ý Cha Ngài.
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c. Cả a và b đúng.

07. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện bằng kinh nào?
a. Kinh Sáng Danh.
b. Kinh Kính Mừng.
c. Kinh Lạy Cha.
08. Mỗi tối trước khi đi ngủ, chúng ta cầu nguyện thế nào?
a. Tạ ơn Chúa về những ơn Chúa ban trong ngày.
b. Xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi và phó dâng hồn xác trong tay
Ngài.
c. Cả a và b đúng.
09. Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã làm những gì?
a. Rửa chân cho các Tông đồ.
b. Ban lệnh truyền yêu thương và lập Bí tích Thánh Thể.
c. Cả a và b đúng.
10. Chúa Giêsu chịu chết thế nào? Ở đâu?
a. Chúa Giêsu chịu đóng đinh và chết trên thập giá.
b. Chúa Giêsu chết tại Đồi Sọ.
c. Cả a và b đúng.
11. Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu làm gì?
a. Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ nhiều lần.
b. Chúa Giêsu an ủi và dạy dỗ các môn đệ.
c. Cả a và b đúng.
12. Chúa Giêsu chết và phục sinh để làm gì cho chúng ta?
a. Để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi.
b. Để ban cho chúng ta đời sống mới và làm con Chúa.
c. Cả a và b đúng.
13. Ngày tận thế, Chúa Giêsu lại đến để làm gì?
a. Để phán xét kẻ sống và kể chết.
b. Hoàn tất chương trình yêu thương của Chúa Cha.
c. Cả a và b đúng.
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.
II. Ô chữ
Những gợi ý
1. Ở Nadarét,
Chúa Giêsu
luôn vâng lời
cha mẹ và
hằng làm đẹp
lòng ai?
2. Chúa
Giêsu chọn
các tông đồ
để sai các
ông đi rao
giảng Tin
mừng và làm
nền móng của sự gi?
3. Chúa Giêsu làm gì mọi lúc, mọi nơi, nhất là trước những công
việc quan trọng?
4. Những phép lạ Chúa Giêsu làm chứng tỏ Ngài là Con Thiên
Chúa được ai sai đến?
5. Ai vừa là Thiên Chúa thật, vừa là con người thật?
6. Chúa Giêsu chịu gì và chết trên cây thập giá?
7. Trong đâu, Chúa Giê su rửa chân cho các tông đồ?
8. Sau khi chết được ba ngày, điều gì xảy ra cho Chúa Giêsu?
9. Chúa Giêsu chịu chết để làm gì loài người chúng ta?
Hàng dọc :
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Gặp gỡ 23
Ôn Tập 3 (Gặp Gỡ 10-22)
I. Trắc Nghiệm
01. Đức Maria mang thai Chúa Giêsu nhờ quyền năng của ai?
a. Thiên thần.
b. Chúa Thánh Thần.
c. Thánh Giuse.
02. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta sống thế nào trong gia đình?
a. Chúng ta yêu mến, vâng lời ông bà, cha mẹ.
b. Chúng ta yêu thương, giúp đỡ mọi người.
c. Cả a và b đúng.
03. Khởi đầu rao giảng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta điều gì?
a. Hãy sám hối và tin vào Tin mừng.
b. Hãy vâng nghe lời Ngài.
c. Hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em.
04. Qua các phép lạ, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta điều gì?
a. Sống bình an và vui tươi.
b. Tin vào ngài là Đấng Cứu Thế.
c. Phó thác mọi sự cho Chúa.
05. Chúa Giêsu đặt ai đứng đầu các Tông đồ?
a. Thánh Phaolô.
b. Thánh Phêrô.
c. Thánh Gioan.
06. Noi gương cầu nguyện của Chúa Giêsu, hằng ngày chúng ta
nên làm gì?
a. Thường xuyên hướng lòng lên cùng Chúa.
b. Vừa thưa chuyện và lắng nghe Ngài dạy dỗ.
c. Cả a và b đúng.
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07. Trong bốn ý nguyện sau, chúng ta xin Chúa Cha những gì?
a. Xin lương thực hằng ngày, xin tha thứ tội lỗi.
b. Xin đừng để chúng ta sa chước cám dỗ, và xin cứu chúng
ta khỏi mọi sự dữ.
c. Cả a và b đúng.
08. Khi làm việc và học hành, chúng ta cầu nguyện thế nào?
a. Chúng ta làm dấu thánh giá.
b. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng để biết làm mọi sự đẹp ý
Chúa.
c. Cả a và b đúng.
09. Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu ban lệnh truyền yêu thương
thế nào?
a. Lạy Cha, xin tha cho họ.
b. Anh em hãy thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
c. Những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính
anh em cũng hãy làm cho người ta.
10. Chúa Giêsu chịu chết để làm gì?
a. Để mọi người tin Chúa.
b. Để cứu chuộc mọi người chúng ta.
c. Để chúng ta chăm chỉ đọc Kinh Thánh.
11. Tin vào Chúa Giêsu phục sinh, chúng ta sống thế nào?
a. Từ bỏ các thói hư tật xấu.
b. Sống gắn bó hơn với Chúa Giêsu. c. Cả a và b đúng.
12. Chúng ta phải làm gì để sự sống mới ngày càng lớn lên trong
chúng ta?
a. Sống gắn bó với Chúa Giêsu.
b. Sống theo lời Chúa dạy.
c. Cả a và b đúng.
13. Sau bao nhiêu ngày, Chúa Giêsu lên trời ngự bên hữu Chúa
Cha?
a. 20 ngày.
b. 30 ngày.
c. 40 ngày.
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II. Ô chữ
Những gợi ý
1. Qua các
phép lạ, Chúa
Giêsu mời gọi
chúng ta tin
vào Ngài là ai?
2. Khởi đầu rao
giảng, Chúa
Giêsu mời gọi
chúng ta tin
vào điều gì?
3. Chúa Giêsu
dạy chúng ta
làm gì với tâm
tình đơn sơ, tin
tưởng và yêu
mến như người con thưa chuyện với cha mình?
4. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa xuống thế làm người để làm gì
chúng ta?
5. Chúa Giêsu lập Bí tích gì để ban Mình và Máu Thánh Ngài làm
của ăn nuôi linh hồn chúng ta?
6. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta làm gì và vâng lời ông bà cha
mẹ?
7. Chúa Giêsu chết và phục sinh để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi
và ban cho chúng ta điều gì?
8. Trước và sau bữa ăn, chúng ta làm dấu thánh giá, xin Chúa làm
gì cho của ăn?
Hàng dọc :
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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PHẦN III
+++++++

CHÖA THÁNH THẦN THÁNH HÓA
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Gặp Gỡ 24
Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 14,26a
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa ngôi nào?
2. Chúa Thánh Thần vồn được gọi là Đấng ban điều gì?
3. Những hình ảnh thường dùng để chỉ Chúa Thánh Thần như:
nước, lửa, chim bồ câu, việc xức dầu … được sách nào sử dụng?
4. Ai còn được gọi là Thần Khí Sự Thật?
5. Ai bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra?
Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÕNG
“Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh
Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều.”
Tin mừng thánh Gioan 14,26a
68 – Gb. Nguyễn Thái Hùng

Gặp Gỡ 25
Chúa Thánh Thần Hướng Dẫn Chúng Ta
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Sách Công vụ Tông đồ 2,3-4a
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Chúa Thánh Thần kết hợp chúng ta nên một với ai?
2. Chúng ta luôn yêu mến Chúa Thánh Thần, mau mắn nghe theo
Ngài thúc đẩy và luôn nhớ mình là gì của Chúa Thánh Thần?
3. Khởi đầu, chúng ta nhận được Chúa Thánh Thần khi lãnh bí
tích gì?
4. Chúa Thánh Thần làm gì chúng ta sống mến Chúa yêu người
như Chúa dạy?
5. Khi lãnh Bí tích Thêm Sức, chúng ta lãnh nhận ai?
Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÕNG
“Họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa
tản ra đậu xuống từng người một.
Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần.”
Sách Công vụ Tông đồ 2,3-4a
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Gặp gỡ 26
Thiên Chúa Ba Ngôi 1
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 28,19
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Hội Thánh tuyên xưng một Thiên Chúa mà Ngài có Ba Ngôi:
Ngôi thứ nhất là ai?
2. Chúa Giêsu đã truyền dạy cho các môn đệ hãy đi giảng dạy
muôn dân làm gì cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa
Thánh Thần?
3. Ai tuyên xưng một Thiên Chúa mà Ngài có Ba Ngôi?
4. Ai đã truyền dạy cho các môn đệ hãy đi giảng dạy muôn dân?
5. Hội Thánh tuyên xưng một Thiên Chúa mà Ngài có Ba Ngôi:
Ngôi thứ ba là ai?
Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÕNG
“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ,
làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha,
Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”
Tin mừng thánh Mátthêu 28,19
72 – Gb. Nguyễn Thái Hùng

Gặp gỡ 27
Thiên Chúa Ba Ngôi 2
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Thư Êphêxô 1,3a
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Mục đích các công việc của Ba Ngôi Thiên Chúa là để dẫn
chúng ta vào cuộc sống thế nào đời đời của chính Ba Ngôi Thiên
Chúa?
2. Với chúng ta, Ba Ngôi Thiên Chúa thì thế nào?
3. Hằng ngày chúng ta nên làm gì với Ba Ngôi Thiên Chúa?
4. Hằng ngày chúng ta nên cầu nguyên với Ba Ngôi Thiên Chúa
và cố gắng làm mọi việc vì điều gì?
5. Ba Ngôi Thiên Chúa rất yêu thương, đã dựng nên, chăm sóc,
cứu chuộc và làm cho chúng ta trở nên gì?
Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÕNG
“Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc
cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.”
Thư Êphêxô 1,3a
74 – Gb. Nguyễn Thái Hùng

Gặp gỡ 28
Ôn Tập 1 (Gặp Gỡ 24-27)
I. Câu Kinh Thánh Học Thuộc Lòng
(Gặp Gỡ 24-27)
1. “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa
Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều.”
(Tin mừng thánh Gioan 14,26a)
2. “Họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra
đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh
Thần.” (Sách Công vụ Tông đồ 2,3-4a)
3. “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm
phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh
Thần.”
(Tin mừng thánh Mátthêu 28,19)
4. “Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta
hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.” (Thư Êphêxô 1,3a)

II. Ghi Nhớ (Gặp Gỡ 24-27)
Em hãy tìm xem những cụm từ này được trích từ sách nào.
1. Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần..
2. Tràn đầy ơn Thánh Thần.
3. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
4. Trong Đức Kitô.
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III. Điền Vào Chỗ Trống
(Gặp Gỡ 24-27)
Em hãy diền vào chỗ trong cho
hợp nghĩa.
1. “Đấng Bảo Trợ là … … … … …
… Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh
Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi
điều.” (Tin mừng thánh Gioan
14,26a)
2. “Họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra
đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn … …
… … … ….” (Sách Công vụ Tông đồ 2,3-4a)
3. “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm …
… … … … … cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa
Thánh Thần.”
(Tin mừng thánh Mátthêu 28,19)
4. “Trong … … … … … …, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng
phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.” (Thư
Êphêxô 1,3a)
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Gặp gỡ 28
Ôn Tập 2 (Gặp Gỡ 24-27)
I. Trắc Nghiệm
01. Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi Ba.
Ngài bởi ai mà ra?
a. Chúa Cha.
b. Chúa Con.
c. Cả a và b đúng.
02. Chúa Thánh Thần còn được gọi là gì?
a. Đấng Ban Sự Sống.
b. Đấng Bảo Trợ.
c. Cả a và b đúng.
03. Kinh Thánh thương dùng những hình ảnh nào về Chúa Thánh
Thần?
a. Chim bồ câu, lửa.
b. Nước, việc xức dầu.
c. Cả a và b đúng.
04. Chúng ta nhận được Chúa Thánh Thần khi lãnh bí tích nào?
a. Bí tích Thêm Sức.
b. Bí tích Rửa Tội.
c. Cả a và b đúng.
05. Chúa Thánh Thần làm gì cho chúng ta?
a. Kết hợp chúng ta nên một với Chúa Giêsu.
b. Hướng dẫn chúng ta sống mến Chúa yêu người như Chúa dạy.
c. Cả a và b đúng.
06. Chúng ta phải sống với Chúa Thánh Thần thế nào?
a. Yêu mến Chúa Thánh Thần.
b. Mau mắn nghe lời Chúa Thánh Thần thúc đẩy và luôn nhớ
mình là Đền Thờ Chúa Thánh Thần.
c. Cả a và b đúng.
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07. Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ điều gì?
a. Hãy đi giảng dạy muôn dân.
b. Làm phép rửa cho họ.
c. Cả a và b đúng.
08. Ba Ngôi Thiên Chúa làm gì cho chúng ta ?
a. Yêu thương chúng ta, dựng nên chúng ta.
b. Chăm sóc, cứu chuộc và làm cho chúng ta trở nên con cái
Chúa.
c. Cả a và b đúng.
09. Mục đích các công việc của Ba Ngôi Thiên Chúa là dẫn chúng
ta vào hưởng cuộc sống hạnh phúc đời của ai?
a. Chúng ta.
b. Ba Ngôi Thiên Chúa.
c. Cả a và b đúng.
10. Hằng ngày chúng ta nên làm gì để đáp lại tình yêu thương của
Ba Ngôi Thiên Chúa?
a. Nên thường xuyên cầu nguyện với Ba Ngôi Thiên Chúa.
b. Cố gắng làm mọi việc vì yêu mến Ngài.
c. Cả a và b đúng.

II. Ô Chữ
Những gợi ý
1. Hội Thánh tuyên xưng một Thiên Chúa mà Ngài có Ba Ngôi:
Ngôi thứ nhất là ai?
2. Ai tuyên xưng một Thiên Chúa mà Ngài có Ba Ngôi?
3. Hằng ngày chúng ta nên làm gì với Ba Ngôi Thiên Chúa?
4. Ai đã truyền dạy cho các môn để hãy đi giảng dạy muôn dân?
5. Chúng ta luôn yêu mến Chúa Thánh Thần, mau mắn nghe theo
Ngài thúc đẩy và luôn nhớ mình là gì của Chúa Thánh Thần?
78 – Gb. Nguyễn Thái Hùng

6. Chúa Giêsu
đã truyền dạy
cho các môn đệ
hãy đi giảng dạy
muôn dân làm gì
cho họ nhân
danh Chúa Cha,
Chúa Con và
Chúa Thánh
Thần?
7. Chúa Thánh
Thần kết hợp
chúng ta nên
một với ai?
8. Ai còn được
gọi là Thần Khí
Sự Thật?
9. Với chúng ta, Ba Ngôi Thiên Chúa thì thế nào?
10. Những hình ảnh thường dùng để chỉ Chúa Thánh Thần như:
nước, lửa, chim bồ câu, việc xức dầu … được sách nào sử dụng?
11. Mục đích các công việc của Ba Ngôi Thiên Chúa là để dẫn
chúng ta vào cuộc sống thế nào đời đời của chính Ba Ngôi Thiên
Chúa?
12. Chúa Thánh Thần làm gì chúng ta sống mến Chúa yêu người
như Chúa dạy?
13. Hằng ngày chúng ta nên cầu nguyện với Ba Ngôi Thiên Chúa
và cố gắng làm mọi việc vì điều gì?
Hàng dọc :
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gb. Nguyễn Thái Hùng
2022
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.

PHÂN GIẢI ĐÁP
Lời Giải Đáp

Lời giải đáp Gặp gỡ 1
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Một gia đình.
 Câu Tin mừng thánh Gioan 3,16
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì
khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”
II. Ô CHỮ
1. Yêu mến.
2. Con Một.
3. Chúa Giêsu.
4. Thiên Chúa.
5. Kinh Thánh.
Chủ đề : Yêu Mến
.Lời giải đáp Gặp gỡ 1
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Ông Môsê và bụi gại bốc cháy.
 Câu Thánh vịnh 147,5
“Chúa chúng ta thật là cao cả, uy lực vô biên, trí tuệ khôn lường!”
II. Ô CHỮ
1. Duy nhất
2. Yêu thương
3. Thiên Chúa
4. Thiêng liêng
5. Thiên Chúa
Chủ đề : Thiên Chúa
.

80 – Gb. Nguyễn Thái Hùng

Lời giải đáp Gặp gỡ 3
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Các tạo vật của Thiên Chúa.
 Câu Sáng thế 1,1
“Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.”
II. Ô CHỮ
1. Tốt lành
2. Trái đất
3. Thiên Chúa
4. Thiên Chúa
5. Thiên Chúa
Chủ đề : Trời đất

Lời giải đáp Gặp gỡ 4
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Ông Ađam và bà Evà.
 Câu Sáng Thế 1,27
“Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình.”
II. Ô CHỮ
1. Thiên Chúa
2. Yêu thương
3. Con người
4. Hạnh phúc
5. Thiên Chúa
Chủ đề : Con người
Lời giải đáp Gặp gỡ 5
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Thiên thần bảo vệ
 Câu sách thánh Tôbia 12,15
“Tôi đây là Raphaen, một trong bảy thiên sứ luôn hầu cận và vào
chầu trước nhan vinh hiển của Đức Chúa.”
II. Ô CHỮ
1. Thiên Chúa
2. Chuyển cầu
3. Loài người
4. Phạm tội
5. Ma quỷ
Chủ đề : Thiên thần
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Lời giải đáp Gặp gỡ 6
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Ông Ađam và bà Evà ăn trái cấm
 Câu sách Sáng Thế 3,3
“Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: “Các
ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết.”
II. Ô CHỮ
1. Đấng Cứu Thế
2. Thiên Chúa
3. Thiên Chúa
4. Tổ tông
5. Ma quỷ
Chủ đề : Yêu thương
Lời giải đáp Gặp gỡ 7
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Gia đình tổ phụ Ápraham
 Câu sách Sáng Thế 12,1
“Đức Chúa phán với ông Ápram: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà
đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi.”
II. Ô CHỮ
1. Thiên Chúa
2. Ápraham
3. Vâng lời
4. Lắng nghe
5. Đấng Cứu Thế
Chủ đề : Lời Chúa
Lời giải đáp Gặp gỡ 8
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Ông Môsê và dân chúng
 Câu sách Xuất Hành 19,5a
“Nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ
giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta.”
II. Ô CHỮ
1. Thiên Chúa
2. Ítraen
3. Giao ước
4. Yêu người
5. Mười Điều Răn
Chủ đề : Giao ước
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Lời giải đáp
Gặp Gỡ 9 Ôn tập 1 (Gặp Gỡ 1-8)
II. Ghi Nhớ
Những cụm từ này được trích từ sách:
1. Con Một. (Tin mừng thánh Gioan 3,16)
2. Uy lực vô biên, trí tuệ khôn lường! (Thánh vịnh 147,5)
3. Thiên Chúa sáng tạo trời đất. (Sáng thế 1,1)
4. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. (Sáng thế 1,27)
5. Thiên sứ Raphaen. (Tôbia 12,15)
6. Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết. (Sáng thế 3,3)
7. Ông Ápram. (Sáng thế 12,1)
8. Giữ giao ước. (Xuất hành 19,5a)
III. Điền Vào Chỗ Trống
Em hãy điền vào chỗ trống những từ nào cho hợp nghĩa.
1. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì
khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Tin mừng thánh Gioan 3,16)
2. “Chúa chúng ta thật là cao cả, uy lực vô biên, trí tuệ khôn lường!”
(Thánh vịnh 147,5)
3. “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.” (Sáng thế 1,1)
4. “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình.” (Sáng thế 1,27)
5. “Tôi đây là Raphaen, một trong bảy thiên sứ luôn hầu cận và vào chầu trước nhan
vinh hiển của Đức Chúa.” (Tôbia 12,15)
6. “Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: “Các ngươi không được ăn,
không được động tới, kẻo phải chết.” (Sáng thế 3,3)
7. “Đức Chúa phán với ông Ápram: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà
đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi.” (Sáng thế 12,1)
8. “Nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi
dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta.” (Xuất hành 19,5a)
Gb. Nguyễn Thái Hùng
Lời giải đáp Gặp Gỡ 9 Ôn tập 2 (Gặp Gỡ 1-8)
I. Trắc Nghiệm
01. c. Cả a và b đúng.
02. c. Cả a và b đúng.
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03. b. Thiên Chúa dựng nên mà có.
04. c. Cả a và b đúng.
05. b. Thiên Chúa tạo dựng mà có.
06. c. Cả a và b đúng.
07. c. Cả a và b đúng.
08. c. Đấng Cứu Thế đến.
09. c. Cả a và b đúng.
10. c. Mười Điều Răn.
II. Ô Chữ
1. Thiên Chúa.
2. Thiên Chúa
3. Đấng Cứu Thế
4. Ápraham
5. Thiên Chúa
6. Thiên Chúa
7. Trái đất
Hàng dọc : Chúa Cha

Gặp Gỡ 9 Ôn tập 1 Ôn tập 3 (Gặp Gỡ 1-8)
I. Trắc Nghiệm
01. c. Cả a và b đúng.
03. c. Biết ơn Thiên Chúa.
05. c. Cả a và b đúng.
07. a. Thiên Chúa.
09. c. Cả a và b đúng.
II. Ô Chữ
1. Yêu thương
3. Giao ước
5. Yêu người
7. Lắng nghe

02. a. Thiêng liêng.
04. c. Cả a và b đúng.
06. c. Xa cách Thiên Chúa.
08. c. Cả a và b đúng.
10. c. Cả a và b đúng.

2. Chúa Giêsu.
4. Tạo dựng
6. Thiên Chúa
Hàng dọc : Tạo Dựng
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Lời giải đáp Gặp gỡ 10
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Chúa giáng sinh.
 Câu Tin mừng thánh Luca 2,11
“Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít,
Người là Đấng Kitô Đức Chúa.”
II. Ô CHỮ
1. Giuse
2. Bê lem
3. Cứu chuộc
4. Chúa Giêsu
5. Chúa Thánh Thần
Chủ đề : Giáng sinh
Lời giải đáp Gặp gỡ 11
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Thánh gia tại Nadarét
 Câu Tin mừng thánh Luca 2,52
“Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn
và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.”
II. Ô CHỮ
1. Thiên Chúa
2. Chúa Giêsu
3. Nadarét
4. Yêu mến
5. Yêu thương
Chủ đề : Thánh Gia
Lời giải đáp Gặp gỡ 12
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Chúa Giêsu đang giảng dạy
 Câu Tin mừng thánh Máccô 1,15b
“Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”
II. Ô CHỮ
1. Chúa Giêsu
2. Tin mừng
3. Sám hối
4. Phép rửa
5. Hoang địa
Chủ đề : Rao Giảng
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Lời giải đáp Gặp gỡ 13
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Giữa biển khơi
 Câu Tin mừng thánh Máccô 4,39
“Chúa Giêsu thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển:
“Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.”
II. Ô CHỮ
1. Chúa Giêsu
2. Chúa Cha
3. Phép lạ
4. Con Thiên Chúa
5. Đấng Cứu Thế
Chủ đề : Đấng Cứu Thế
Lời giải đáp Gặp gỡ 14
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Chúa Giêsu và Mười Hai tông đồ
 Câu Tin mừng thánh Máccô 3,14
“Chúa Giêsu lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người
và để Người sai các ông đi rao giảng.”
II. Ô CHỮ
1. Phêrô
2. Tông đồ
3. Tin mừng
4. Hội Thánh
5. Mười Hai
Chủ đề : Tông Đồ
Lời giải đáp Gặp gỡ 15
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Chúa Giêsu Cầu Nguyện
 Câu Tin mừng thánh Máccô 1,35
“Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Chúa Giêsu đã dậy,
đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.”
II. Ô CHỮ
1. Chúa Cha
2. Chúa Giêsu
3. Thiên Chúa
4. Chúa Giêsu
5. Cầu nguyện
Chủ đề : Cầu Nguyện
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Lời giải đáp Gặp gỡ 16
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Em cầu nguyện
 Câu Tin mừng thánh Mátthêu 6,9
“Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên
trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển.”
II. Ô CHỮ
1. Kinh Lạy Cha
2. Chúa Giêsu
3. Trên trời
4. Cầu nguyện
5. Lương thực
Chủ đề : Cầu Nguyện

Lời giải đáp Gặp gỡ 17
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Gia đình cầu nguyện
 Câu Thánh vịnh 145,2
“Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa
và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.”
II. Ô CHỮ
1. Chúa Thánh Thần
2. Cầu nguyện
3. Chúc lành
4. Tội lỗi
5. Dấu thánh giá
Chủ đề : Cầu Nguyện
Lời giải đáp Gặp gỡ 18
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Chúa rửa chân
 Câu Tin mừng thánh Gioan 13,34b
“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu
thương anh em.”
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II. Ô CHỮ
1. Thánh Thể
2. Vượt Qua
3. Yêu thương

4. Bữa Tiệc ly
5. Các Tông đồ
Chủ đề : Bữa Tiệc ly

Lý Xưng Tội và Rước Lễ 1
Lời giải đáp Gặp gỡ 19
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Trên thập tự
 Câu Tin mừng thánh Luca 23,34
“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”
II. Ô CHỮ
1. Chúa Giêsu
2. Cứu chuộc
3. Vượt Qua
4. Philatô
5. Đóng đinh
Chủ đề : Chúa Giêsu
Lời giải đáp Gặp gỡ 20
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Chúa Giêsu phục sinh
 Câu Tin mừng thánh Máccô 16,9
“Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra
trước tiên với bà Maria Mácđala.”
II. Ô CHỮ
1. Chúa Giêsu
2. Phục sinh
3. Ba ngày
4. Chúa Giêsu
5. Gắn bó hơn
Chủ đề : Phục Sinh
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Lời giải đáp Gặp gỡ 21
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Chúa Giêsu và em
 Câu Thư Rôma 6,11
“Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho
Thiên Chúa, trong Đức Kitô Giêsu.”
II. Ô CHỮ
1. Chúa Giêsu
2. Sự sống mới
3. Chúa Giêsu
4. Phép rửa
5. Chúa Giêsu
Chủ đề : Sự Sống Mới
Lời giải đáp Gặp gỡ 22
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Chúa Lên Trời
 Câu Công vụ Tông đồ 1,11
“Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời,
cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.”
II. Ô CHỮ
1. Chúa Cha
2. Tận thế
3. Bốn mươi
4. Chúa Giêsu
5. Yêu thương
Chủ đề : Chúa Giêsu
Lời giải đáp Gặp gỡ 23 Ôn Tập (1)
II. Ghi Nhớ
Những cụm từ này được trích từ sách:
1. Đấng Cứu Độ. (Tin mừng thánh Luca 2,11)
2. Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa. (Tin mừng
thánh Luca 2,52)
3. Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. (Tin mừng thánh Máccô 1,15b)
4. “Im đi! Câm đi!” (Tin mừng thánh Máccô 4,39)
5. Nhóm Mười Hai. (Tin mừng thánh Máccô 3,14)
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6. Chúa Giêsu, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện. (Mc 1,35)
7. Lạy Cha chúng con. (Tin mừng thánh Mátthêu 6,9)
8. Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa. (Thánh vịnh 145,2)
9. Anh em hãy yêu thương nhau. (Tin mừng thánh Gioan 13,34b)
10. Lạy Cha, xin tha cho họ. (Tin mừng thánh Luca 23,34)
11. Bà Maria Mácđala. (Tin mừng thánh Máccô 16,9)
12. Sống cho Thiên Chúa, trong Đức Kitô Giêsu. (Thư Rôma 6,11)
13. Đức Giêsu, được rước lên trời. (Công vụ Tông đồ 1,11)
III. Điền Vào Chỗ Trống (Gặp Gỡ 10-22)
Em hãy điền vào chỗ trống những từ nào cho hợp nghĩa.
1. “Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít,
Người là Đấng Kitô Đức Chúa.” (Tin mừng thánh Luca 2,11)
2. “Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với
Thiên Chúa và người ta.” (Tin mừng thánh Luca 2,52)
3. “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Tin mừng thánh Máccô 1,15b)
4. “Chúa Giêsu thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!” Gió liền
tắt, và biển lặng như tờ.” (Tin mừng thánh Máccô 4,39)
5. “Chúa Giêsu lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông
đi rao giảng.” (Tin mừng thánh Máccô 3,14)
6. “Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Chúa Giêsu đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và
cầu nguyện ở đó.” (Tin mừng thánh Máccô 1,35)
7. “Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên
trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển.” (Tin mừng thánh Mátthêu 6,9)
8. “Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn
đời.” (Thánh vịnh 145,2)
9. “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Tin mừng
thánh Gioan 13,34b)
10. “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (Tin mừng thánh Luca
23,34)
11. “Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra
trước tiên với bà Maria Mácđala.” (Tin mừng thánh Máccô 16,9)
12. “Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống
cho Thiên Chúa, trong Đức Kitô Giêsu.” (Thư Rôma 6,11)
13. “Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y
như các ông đã thấy Người lên trời.” (Công vụ Tông đồ 1,11)
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Lời giải đáp Gặp gỡ 23 Ôn Tập (2)
I. Trắc Nghiệm
01. b. Thánh Giuse.
03. c. Cả a và b đúng.
05. c. Cả a và b đúng.
07. c. Kinh Lạy Cha.
09. c. Cả a và b đúng.
11. c. Cả a và b đúng.
13. c. Cả a và b đúng.

02. c. Cả a và b đúng.
04. c. Cả a và b đúng.
06. c. Cả a và b đúng.
08. c. Cả a và b đúng.
10. c. Cả a và b đúng.
12. c. Cả a và b đúng.

II. Ô chữ
1. Thiên Chúa
2. Hội Thánh
3. Cầu nguyện
4. Chúa Cha
5. Chúa Giêsu
6. Đóng đinh
7. Bữa Tiệc ly
8. Phục sinh
9. Cứu chuộc
Hàng dọc : Chúa Giêsu
Lời giải đáp Gặp gỡ 23 Ôn Tập (3)
I. Trắc Nghiệm
01. b. Chúa Thánh Thần.
02. c. Cả a và b đúng.
03. a. Hãy sám hối và tin vào Tin mừng.
04. b. Tin vào ngài là Đấng Cứu Thế.
05. b. Thánh Phêrô.
06. c. Cả a và b đúng.
07. c. Cả a và b đúng.
08. c. Cả a và b đúng.
09. b. Anh em hãy thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
10. b. Để cứu chuộc mọi người chúng ta.
11. c. Cả a và b đúng.
12. c. Cả a và b đúng.
13. c. 40 ngày.
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II. Ô chữ 2
1. Đấng Cứu Thế
2. Tin mừng
3. Cầu nguyện
4. Cứu chuộc
5. Thánh Thể
6. Yêu mến
7. Sự sống mới
8. Chúc lành
Hàng dọc : Cứu Chuộc
Lời giải đáp Gặp Gỡ 24
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Chim Bồ Câu
 Câu Tin mừng thánh Gioan 14,26a
“Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ
dạy anh em mọi điều.”
II. Ô CHỮ
1. Ngôi Ba
2. Sự Sống
3. Kinh Thánh
4. Chúa Thánh Thần
5. Chúa Thánh Thần
Chủ đề : Chúa Thánh Thần

Lời giải đáp Gặp Gỡ 25
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Chúa Thánh Thần Hiện
Xuống
 Câu Sách Công vụ Tông đồ 2,3-4a
“Họ thấy xuất hiện những hình lưỡi
giống như lưỡi lửa
tản ra đậu xuống từng người một.
Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần.”
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II. Ô CHỮ
1. Chúa Giêsu
3. Rửa Tội
5. Chúa Thánh Thần

2. Đền Thờ
4. Hướng dẫn
Chủ đề : Chúa Thánh Thần

Lời giải đáp Gặp gỡ 26
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Lễ Rửa Tội
 Câu Tin mừng thánh Mátthêu 28,19
“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân
danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”
II. Ô CHỮ
1. Chúa Cha
2. Phép Rửa
3. Hội Thánh
4. Chúa Giêsu
5. Chúa Thánh Thần
Chủ đề : Chúa Thánh Thần
Lời giải đáp Gặp gỡ 27
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Thiên Chúa yêu thương
 Câu Thư Êphêxô 1,3a
“Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng
phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.”
II. Ô CHỮ
1. Hạnh phúc
4. Yêu mến Ngài
2. Yêu thương
5. Con cái Chúa
3. Cầu nguyện
Chủ đề : Yêu Thương
Lời giải đáp Gặp gỡ 23 Ôn Tập (1)
II. Ghi Nhớ
Những cụm từ này được trích từ sách:
1. Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần. (Tin mừng thánh Gioan 14,26a)
2. Tràn đầy ơn Thánh Thần. (Sách Công vụ Tông đồ 2,3-4a)
3. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. (Mt 28,19)
4. Trong Đức Kitô. (Thư Êphêxô 1,3a)
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III. Điền Vào Chỗ Trống (Gặp Gỡ 24-27)
Em hãy diền vào chỗ trong cho hợp nghĩa.
1. “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ
dạy anh em mọi điều.” (Tin mừng thánh Gioan 14,26a)
2. “Họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng
người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần.” (Cv 2,3-4a)
3. “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ
nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Mt 28,19)
4. “Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn
ơn phúc của Thánh Thần.” (Thư Êphêxô 1,3a)
Lời giải đáp Gặp gỡ 28 Ôn Tập 2 (Gặp Gỡ 24-27)
I. Trắc Nghiệm
01. c. Cả a và b đúng.
02. c. Cả a và b đúng.
03. c. Cả a và b đúng.
04. c. Cả a và b đúng.
05. c. Cả a và b đúng.
II. Ô Chữ
1. Chúa Cha
2. Hội Thánh
3. Cầu nguyện
4. Chúa Giêsu
5. Đền Thờ
6. Phép Rửa
7. Chúa Giêsu
8. Chúa Thánh Thần
9. Yêu thương
10. Kinh Thánh
12. Hướng dẫn

06. c. Cả a và b đúng.
07. c. Cả a và b đúng.
08. c. Cả a và b đúng.
09. b. Ba Ngôi Thiên Chúa.
10. c. Cả a và b đúng.

11. Hạnh phúc
13. Yêu mến Ngài
Hàng dọc : Chúa Thánh Thần
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Mục lục
PHẦN I: CHÖA CHA TẠO DỰNG
Gặp gỡ 1 Thiên Chúa Nói Với Chúng Ta
Gặp gỡ 2 Thiên Chúa Là Đấng Nào?
Gặp gỡ 3 Thiên Chúa Tạo Dựng Trời Đất Muôn Vật
Gặp gỡ 4 Thiên Chúa Dựng Nên Con Người
Gặp gỡ 5 Thiên Thần và Ma Quỷ
Gặp gỡ 6 Tổ Tông Loài Người Phạm Tội
Gặp gỡ 7 Thiên Chúa Chọn Ông Ápraham
Gặp gỡ 8 Thiên Chúa Chọn Dân Ítraen Làm Dân Riêng Của Ngài
Gặp Gỡ 9 Ôn tập 1 (Gặp Gỡ 1-8)
Gặp Gỡ 9 Ôn tập 2 (Gặp Gỡ 1-8)
Gặp Gỡ 9 Ôn tập 1 Ôn tập 3 (Gặp Gỡ 1-8)

05
06
08
10
12
14
16
18
20
22
24
27

PHẦN II: CHÖA GIÊSU CỨU CHUỘC
Gặp gỡ 10 Chúa Giêsu Giáng Sinh
Gặp gỡ 11 Chúa Giêsu Trong Gia Đình Nadarét
Gặp gỡ 12 Chúa Giêsu Đi Rao Giảng Tin Mừng
Gặp gỡ 13 Chúa Giêsu Quyền Phép
Gặp gỡ 14 Chúa Giêsu Chọn Các Tông Đồ
Gặp gỡ 15 Chúa Giêsu Cầu Nguyện
Gặp gỡ 16 Thiên Chúa Nói Với Chúng Ta
Gặp gỡ 17 Chúng Ta Cầu Nguyện Mỗi Ngày
Gặp gỡ 18 Thiên Chúa Nói Với Chúng Ta
Gặp gỡ 19 Chúa Giêsu Chết Trên Thập Giá
Gặp gỡ 20 Chúa Giêsu Phục Sinh
Gặp gỡ 21 Chúa Giêsu Phục Sinh Ban Cho Chúng Ta Sự Sống Mới
Gặp gỡ 22 Chúa Giêsu Lên Trời Và Sẽ Lại Đến Trong Vinh Quang
Gặp gỡ 23 Ôn Tập 1 (Gặp Gỡ 10-22)
Gặp gỡ 23 Ôn Tập 2 (Gặp Gỡ 10-22)
Gặp gỡ 23 Ôn Tập 3 (Gặp Gỡ 10-22)

31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
60
63

PHẦN III: CHÖA THÁNH THẦN THÁNH HÓA
Gặp Gỡ 24 Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa
Gặp Gỡ 25 Chúa Thánh Thần Hướng Dẫn Chúng Ta
Gặp gỡ 26 Thiên Chúa Ba Ngôi 1
Gặp gỡ 27 Thiên Chúa Ba Ngôi 2
Gặp gỡ 28 Ôn Tập 1 (Gặp Gỡ 24-27)
Gặp gỡ 28 Ôn Tập 2 (Gặp Gỡ 24-27)

67
69
71
73
75
77

LỜI GIẢI ĐÁP
95 - Vui Học Giáo Lý Xưng Tội & Rước Lễ 1 Giáo phận Banmêthuột

“Nếu anh em yêu mến Thầy,
anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.”
Tin mừng thánh Gioan 14,15
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