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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
+++++++

SỐNG TRONG HỘI THÁNH CHÚA

5 - Gb. Nguyễn Thái Hùng

Gặp gỡ 1
Hội Thánh Là Gia Đình Con Cái Thiên Chúa
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Thƣ Êphêxô 2,19
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Chúa Kitô liên kết những ngƣời tin vào Ngài thành gia đình con
cái ai?
2. Hội Thánh còn đƣợc gọi là Thân Thể của ai?
3. Gia đình con cái Thiên Chúa gọi là gì?
4. Hội Thánh gọi là gì của Chúa Thánh Thần?
5. Trong Hội Thánh, chúng ta sống yêu thƣơng nhau, chăm học
Lời Chúa và giáo lý, siêng năng cầu nguyện và tham dự việc 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 LÒNG
“Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú,
nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và
là người nhà của Thiên Chúa.”
Thư Êphêxô 2,19
7 - Gb. Nguyễn Thái Hùng

Gặp gỡ 2
Các Bậc Sống Trong Hội Thánh
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Thƣ Rôma 12,5
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Hội Thánh của ai gồm có các bậc sống giáo sĩ, tu sĩ và giáo
dân?
2. Những Kitô hữu có chức thánh gọi là gì?
3. Các tu sĩ là Kitô hữu sống thế nào hoàn toàn cho Chúa Kitô qua
các lời khấn?
4. Những Kitô hữu sống giữa trần gian để làm chứng cho Chúa
Kitô gọi là gì?
5. Đức Giáo hoàng và các Giám mục trên toàn thế giới thay mặt ai
và các Tông đồ dẫn dắt Hội Thánh?
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 LÒNG
“Chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô,
mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận
của một thân thể.”
Thư Rôma 12,5
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Gặp gỡ 3
Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ Hội Thánh và Mẹ Chúng Ta
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh gioan19,27
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Mẹ Maria đã sinh ra Chúa Giêsu là Con của ai và là Thiên Chúa
thật?
2. Mẹ Maria đã sinh ra ai là đầu Hội Thánh?
3. Ai đã sinh ra Chúa Giêsu?
4. Là Mẹ của ai, Mẹ Maria nêu gƣơng trọn hảo cho chúng ta về
đời sống mến Chúa yêu ngƣời?
5. Mẹ Maria đã đồng hành với Chúa Giêsu trên đƣờng rao giảng
và cùng chịu với Ngài trong cuộc 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 LÒNG
“Chúa Giêsu mới với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.”
Tin mừng thánh Gioan 19,27
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Gặp gỡ 4
Học Cầu Nguyện Với Mẹ Maria
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Luca 1,46-47
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Mẹ Maria là mẫu gƣơng cầu nguyện hoàn hảo và là ngƣời đã
dạy ai cầu nguyện trong gia đình Nadarét?
3. Để tỏ lòng con thảo với Mẹ Maria, hằng ngày chúng ta nên lần
chuỗi gì?
3. Ngoài Chúa Giêsu, chúng ta cùng học cầu nguyện với ai?
4. Hằng ngày chúng ta nên lần chuỗi Mân Côi và noi gƣơng các
điều gì của Mẹ Maria?
5. Chúng ta phải làm gì với Mẹ Maria vì Mẹ rất yêu thƣơng và
hằng chuyển cầu cùng Chúa 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 LÒNG
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui
mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.”
Tin mừng thánh Luca 1,46-47
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Gặp gỡ 5
Chết và Phán Xét
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Thƣ 2 Côrinthô 5,10
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Khi chết linh hồn rời khỏi xác chúng ta, ra trƣớc tòa của ai để
chịu phán xét riêng?
2. Ai phán xét chúng ta?
3. Khi chết, cái gì rời khỏi xác chúng ta?
4. Chúa Kitô phán xét chúng ta sẽ dựa vào lòng mến Chúa và gì
của chúng ta?
5. Chúa Kitô phán xét chúng ta sẽ dựa vào lòng mến Chúa và yêu
ngƣời của chúng ta mà xem xét chúng ta đƣợc lên 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 LÒNG
“Tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước toà Đức
Kitô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc
tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác.”
Thư 2 Côrinthô 5,10
15 - Gb. Nguyễn Thái Hùng

Gặp gỡ 6
Cuộc Sống Đời Sau
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Luca 23,43
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Những ngƣời chết trong ơn nghĩa với Chúa và sạch mọi vết nhơ
tội lỗi thì đƣợc lên đâu?
2. Chúng ta nên cầu nguyện, dâng các việc hy sinh, bác ái và nhất
là dâng việc gì xin cho các linh hồn sớm đƣợc lên thiên đàng?
3. Chúng ta nên làm gì cho các linh hồn ở luyện ngục?
4. Những ngƣời khi chết vẫn từ chối tình yêu của Chúa, mắc tội
trọng mà không sám hối thì phải xuống đâu?
5. Những ngƣời chết trong ơn nghĩa với Chúa nhƣng còn vết nhơ
tội lỗi thì phải thanh tẩy một thời gian ở 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 LÒNG
“Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên
Thiên Đàng.”
Tin mừng thánh Luca 23,43
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Gặp gỡ 7
Phán xét Chung và Trời Mới Đất Mới
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 25,35
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Để đón chờ ngày Chúa Giêsu trở lại, chúng ta phải cố gắng làm
cho mọi ngƣời nhận biết ai và yêu thƣơng nhau hơn?
2. Ngày tận thế là ngày ai đến trong vinh quang để phán xét chung
hết mọi ngƣời?
3. Thân xác chúng ta trở về bụi đất, chờ đến ngày gì sẽ đƣợc sống
lại?
4. Khi chết, cái gì của chúng ta trở về bụi đất?
5. Để đón chờ ngày ai trở lại, chúng ta phải cố gắng làm cho mọi
ngƣời nhận biết Thiên Chúa và yêu thƣơng nhau hơn?
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 LÒNG
“Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương
Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.”
Tin mừng thánh Mátthêu 25,35
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Gặp gỡ 7A Ôn tập 1 (Gặp gỡ 1-7)
I. Câu Kinh Thánh Học Thuộc Lòng (Gặp gỡ 1-7)
1. “Vậy anh em không còn phải là ngƣời xa lạ hay ngƣời tạm trú,
nhƣng là ngƣời đồng hƣơng với các ngƣời thuộc dân thánh, và là
ngƣời nhà của Thiên Chúa.” (Ep 2,19)
2. “Chúng ta tuy nhiều nhƣng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô,
mỗi ngƣời liên đới với những ngƣời khác nhƣ những bộ phận của
một thân thể.” (Rm 12,5)
3. “Chúa Giêsu mới với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” (Ga 19,27)
4. “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui
mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.” (Lc 1,46-47)
5. “Tất cả chúng ta đều phải đƣợc đƣa ra ánh sáng, trƣớc toà Đức
Kitô, để mỗi ngƣời lãnh nhận những gì tƣơng xứng với các việc
tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác.” (2Cr 5,10)
6. “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ đƣợc ở với tôi trên Thiên
Đàng.” (Lc 23,43)
7. “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hƣởng Vƣơng
Quốc dọn sẵn cho các ngƣơi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.” (Mt
25,35)
II. Ghi Nhớ
Em hãy tìm xem những cụm từ này được trích từ sách nào.
1.“Vậy anh em là … dân thánh, và là ngƣời nhà của Thiên Chúa.”
2. “Chúng ta tuy nhiều nhƣng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô.”
3. “Đây là mẹ của anh.”
4. “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.”
5. “Tất cả chúng ta đều phải đƣợc đƣa ra … trƣớc toà Đức Kitô.”
6. “Hôm nay, anh sẽ đƣợc ở với tôi trên Thiên Đàng.”
7. “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc.”
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III. Điền Vào Chỗ Trống
Em hãy điều vào chỗ trống cho hợp nghĩa
1. “Vậy anh em không còn phải là ngƣời xa lạ hay ngƣời tạm trú,
nhƣng là ngƣời đồng hƣơng với các ngƣời thuộc dân thánh, và là
ngƣời nhà của … … … … ….” (Ep 2,19)
2. “Chúng ta tuy nhiều nhƣng chỉ là một thân thể trong… … …
… …, mỗi ngƣời liên đới với những ngƣời khác nhƣ những bộ
phận của một thân thể.” (Rm 12,5)
3. “ … … … mới với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” (Ga 19,27)
4. “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui
mừng vì … … … … …, Đấng cứu độ tôi.” (Lc 1,46-47)
5. “Tất cả chúng ta đều phải đƣợc đƣa ra ánh sáng, trƣớc toà … …
… … …, để mỗi ngƣời lãnh nhận những gì tƣơng xứng với các
việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác.” (2Cr 5,10)
6. “Tôi bảo thật anh, … … … … …, anh sẽ đƣợc ở với tôi trên
Thiên Đàng.” (Lc 23,43)
7. “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hƣởng … …
…. … … dọn sẵn cho các ngƣơi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.”
(Mt 25,35)
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Gặp gỡ 7A
Ôn tập 2 (Gặp gỡ 1-7)
I. Trắc Nghiệm
01. Trong Hội Thánh, chúng ta sống thế nào?
a. Chúng ta sống yêu thƣơng nhau, chăm học Lời Chúa và giáo lý.
b. Siêng năng cầu nguyện và tham dự Phụng vụ.
c. Cả a và b đúng.
02. Giáo sĩ là những ngƣời có chức thánh gồm những ai?
a. Đức Giáo hoàng, Giám mục.
b. Linh mục, Phó tế.
c. Cả a và b đúng.
03. Mẹ Maria đã cộng tác thế nào vào công trình cứu chuộc của
Chúa Giêsu?
a. Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu, nuôi dạy, đồng hành với Chúa
Giêsu trên con đƣờng Chúa Giêsu rao giảng.
b. Mẹ cùng chịu đau khổ với Chúa Giêsu trong cuộc thƣơng khó.
c. Cả a và b đúng.
04. Để tỏ lòng con thảo với Mẹ Maria, hằng ngày chúng ta nên
làm gì?
a. Lần chuỗi Mân coi.
b. Noi gƣơng các nhân đức của Mẹ.
c. Cả a và b đúng.
05. Ai sẽ phán xét chúng ta?
a. Chúa Kitô.
b. Hội Thánh.

c. Thánh Phêrô.

06. Chúng ta nên làm gì cho các linh hồn ở luyện ngục sớm đƣợc
lên thiên đàng?
a. Cầu nguyện, dâng các việc hy sinh, bác ái.
b. Dâng các thánh lễ.
c. Cả a và b đúng.
07. Ngày tận thế là ngày Chúa Giêsu lại đến trong vinh quang để
làm gì?
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a. Phán xét chung hết mọi ngƣời.
b. Cho mọi sự đƣợc hoàn thành trong đời mới đất mới.
c. Cả a và b đúng.
II. Ô Chữ
Những gợi ý
1. Chúng ta
nên
cầu
nguyện,
dâng các
việc
hy
sinh, bác ái
và nhất là
dâng việc
gì xin cho
các
linh
hồn
sớm
đƣợc
lên
thiên đàng?
2. Để tỏ lòng con thảo với Mẹ Maria, hằng ngày chúng ta nên lần
chuỗi gì?
3. Đức Giáo hoàng và các Giám mục trên toàn thế giới thay mặt ai
và các Tông đồ dẫn dắt Hội Thánh?
4. Gia đình con cái Thiên Chúa gọi là gì?
5. Để đón chờ ngày Chúa Giêsu trở lại, chúng ta phải cố gắng làm
cho mọi ngƣời nhận biết ai và yêu thƣơng nhau hơn? Thiên Chúa
6. Ngoài Chúa Giêsu, chúng ta cùng học cầu nguyện với ai?
7. Mẹ Maria đã đồng hành với Chúa Giêsu trên đƣờng rao giảng
và cùng chịu với Ngài trong cuộc gì?
8. Khi chết, cái gì rời khỏi xác chúng ta?
Hàng dọc :
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Gặp gỡ 7A
Ôn tập 3 (Gặp gỡ 1-7)
I. Trắc Nghiệm
01. Hội Thánh còn đƣợc gọi là gì?
a. Dân Thiên Chúa.
b. Thân Thể Chúa Kitô, Đền thờ Chúa Thánh Thần.
c. Cả a và b đúng.
02. Giáo dân là những ngƣời không có chức thánh, họ sống giữa
thế gian để làm gì?
a. Làm việc bác ái, thiện nguyện.
b. Làm chứng cho Chúa Kitô.
c. Làm công tác xã hội.
03. Là Mẹ Hội Thánh, Mẹ Maria đã nêu gƣơng gì cho chúng ta?
a. Nêu gƣơng trọn hảo về đời sống mến Chúa yêu ngƣời.
b. Nêu gƣơng chăm chỉ học hỏi Lời Chúa.
c. Nêu gƣơng ngƣời mẹ cần mẫn lao động.
04. Vì sao chúng ta phải cầu nguyện với Mẹ Maria?
a. Vì Mẹ rất yêu thƣơng chúng ta.
b. Vì Mẹ hằng chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta.
c. Cả a và b đúng.
05. Khi chết, linh hồn chúng ta thế nào?
a. Linh hồn chúng ta lià khỏi xác.
b. Linh hồn chúng ta ra trƣớc mặt Chúa để chịu phán xét riêng.
c. Cả a và b đúng.
06. Những ai đƣợc lên thiên đàng?
a. Những ngƣời chết trong ơn nghĩa của Chúa.
b. Những ngƣời chết sạch mọi vết nhơ tội lỗi.
c. Cả a và b đúng.
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07. Để đón chờ ngày Chúa Giêsu lại đến, chúng ta phải cố gắng
làm gì?
a. Làm cho mọi ngƣời nhận biết Thiên Chúa.
b. Yêu thƣơng nhau hơn.
c. Cả a và b đúng.
II. Ô Chữ
Những gợi ý
1. Chúa Kitô
liên kết những
ngƣời tin vào
Ngài thành gia
đình con cái
ai?
2. Các tu sĩ là
Kitô hữu sống
thế nào hoàn
toàn cho Chúa
Kitô qua các
lời khấn?
3. Chúa Kitô phán xét chúng ta sẽ dựa vào lòng mến Chúa và gì
của chúng ta?
4. Mẹ Maria đã sinh ra ai là đầu Hội Thánh?
5. Hội Thánh còn đƣợc gọi là Thân Thể của ai?
6. Để đón chờ ngày ai trở lại, chúng ta phải cố gắng làm cho mọi
ngƣời nhận biết Thiên Chúa và yêu thƣơng nhau hơn?
7. Thân xác chúng ta trở về bụi đất, chờ đến ngày gì sẽ đƣợc sống
lại?
8. Để tỏ lòng con thảo với Mẹ Maria, hằng ngày chúng ta nên lần
chuỗi gì?
Hàng dọc :
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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PHẦN II
+++++++

SỐNG MẾN CHÚA YÊU NGƢỜI
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Gặp gỡ 8
Tội Lỗi
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Sách Sáng Thế 3,3
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Tội là lỗi luật của ai?
2. Ai đã chết vì ngƣời tội lỗi?
3. Khi chúng ta phạm tội, chúng ta xúc phạm đến chính Thiên
Chúa, làm hại bản thân và gây thiệt hại cho cả ai?
4. Tội là lỗi luật Thiên Chúa, luật Hội Thánh trong tƣ tƣởng, lời
nói, việc làm và những điều gì nữa?
5. Khi phạm tội, chúng ta xúc phạm đến 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 LÒNG
“Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo:
“Các ngươi không được ăn, không được động tới,
kẻo phải chết.”
Sách Sáng Thế 3,3
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Gặp gỡ 9
Tội Trọng và Tội Nhẹ
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Sách Sáng thế 4,7
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Tội trọng cắt đứt tình nghĩa chúng ta với ai?
2. Tội nhẹ làm cho chúng ta giảm bớt lòng gì và dễ phạm tội hơn?
3. Tội trọng là cố tình phạm luật của ai?
4. Tội gì là phạm một điều luật nhẹ?
5. Tội gì là cố tình phạm luật Thiên Chúa trong những điều quan
trọng mà chúng ta đã kịp suy biết?
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 LÒNG
“Đức Chúa phán với Cain: “Nếu ngươi hành động tốt, có phải
là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không? Nếu ngươi hành động không
tốt, thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa, nó thèm muốn ngươi;
nhưng ngươi phải chế ngự nó.”
Sách Sáng thế 4,7b
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Gặp gỡ 10
Sống Theo Luật Chúa Dạy
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Thánh vịnh 119,1
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
31 - Gb. Nguyễn Thái Hùng

II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Điều Răn thứ hai chớ kêu tên ai vô cớ?
2. Điều Răn thứ ba giữ ngày gì?
3. Điều gì là tiếng nói của Chúa trong lòng chúng ta, dạy chúng ta
phải làm lành lánh dữ?
4. Điều Răn thứ tƣ phải thảo kính ai?
5. Để sống xứng đáng là con cái Chúa, chúng ta phải dựa vào luật
Chúa dạy qua tiếng nói của lƣơng tâm và điều gì nữa?
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 LÒNG
“Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện,
biết noi theo luật pháp Chúa Trời.”
Thánh vịnh 119,1
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Gặp gỡ 11
Kinh Mến Chúa Trên Hết Mọi Sự
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Máccô 12,30
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Ba Điều Răn đầu dạy chúng ta kính mến ai hết lòng, hết sức,
trên hết mọi sự?
2. Kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự là luôn
biết ơn và dành ƣu tiên cho ai trong mọi suy nghĩ, lời nói và việc
làm của chúng ta?
3. Dành ƣu tiên cho Thiên Chúa trong mọi điều chúng ta làm,
nghĩa là dành thời gian trong ngày để gặp gỡ Thiên Chúa và dành
ngày Chúa nhật để làm gì Thiên Chúa?
4. Dành ƣu tiên cho Thiên Chúa trong mọi sự, nghĩa là không gọi
tên ai cách bất kính?
5. Dành ƣu tiên cho Thiên Chúa trong suy nghĩ, nghĩa là thƣờng
xuyên làm gì về Ngài và biết chọn lựa điều đẹp lòng Ngài?
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 LÒNG
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết
lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.”
Tin mừng thánh Máccô 12,30
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Gặp gỡ 12
Yêu Ngƣời Nhƣ Chính Mình
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Luca 10,27b
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Yêu thƣơng mọi ngƣời trong ý nghĩ là luôn nghĩ tốt cho ngƣời
khác và mong muốn cho họ đƣợc thế nào?
2. Yêu thƣơng mọi ngƣời trong việc làm là cố gắng, quan tâm
giúp đỡ ngƣời khác và làm tròn điều gì của mình?
3. Yêu thƣơng mọi ngƣời trong lời nói là luôn nói lời nhƣ thế nào?
4. Yêu thƣơng mọi ngƣời nhƣ chính mình là yêu mến và đối xử
thế nào với mọi ngƣời, cả trong ý nghĩ, lời nói và việc làm?
5. Bảy Điều Răn sau dạy chúng ta phải làm gì với mọi ngƣời?
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 LÒNG
“Ngươi yêu mến người thân cận như chính mình.”
Tin mừng thánh Luca 10,27b
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Gặp gỡ 13
Năm Điều Răn Của Hội Thánh
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu sách Công vụ Tông vụ 15,28-29
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Điều Răn thứ nhất: phải tham dự việc gì và kiêng việc xác ngày
Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc?
2. Điều Răn thứ hai: phải làm gì trong một năm ít là một lần?
3. Điều Răn thứ ba: phải rƣớc lễ trong mùa nào?
4. Điều Răn thứ năm: đóng góp cho các nhu cầu gì của Hội Thánh
theo khả năng của mình?
5. Điều Răn thứ bốn: giữ chay và làm gì trong những ngày Hội
Thánh buộc?
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 LÒNG
“Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh
em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này: là
kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài
vật không cắt tiết, và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh
những điều đó là tốt rồi.”
Công vụ Tông vụ 15,28-29
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Gặp gỡ 14
Ôn tập 1 (Gặp gỡ 8-13)
I. Câu Kinh Thánh Học Thuộc Lòng (Gặp gỡ 8-13)
1. “Còn trái trên cây ở giữa vƣờn, Thiên Chúa đã bảo: “Các ngƣơi
không đƣợc ăn, không đƣợc động tới, kẻo phải chết.” (St 3,3)
2. “Đức Chúa phán với Cain: “Nếu ngƣơi hành động tốt, có phải
là ngƣơi sẽ ngẩng mặt lên không? Nếu ngƣơi hành động không
tốt, thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa, nó thèm muốn ngƣơi; nhƣng
ngƣơi phải chế ngự nó.” (St 4,7b)
3. “Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp
Chúa Trời.” (Tv 119,1)
4. “Ngƣơi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngƣơi, hết
lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngƣơi.” (Mc 12,30)
5. “Ngƣơi yêu mến ngƣời thân cận nhƣ chính mình.” (Lc 10,27b)
6. “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh
em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này: là
kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tƣợng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật
không cắt tiết, và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh những
điều đó là tốt rồi.” (Cv 15,28-29)
II. Ghi Nhớ
Em hãy tìm xem những cụm từ này được trích từ sách nào.
1. “Các ngƣơi không đƣợc ăn, không đƣợc động tới, kẻo phải
chết.”
2 “Nếu ngƣơi hành động tốt, có phải là ngƣơi sẽ ngẩng mặt lên
không?”
3. “Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện.”
4. “Ngƣơi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngƣơi.”
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5. “Ngƣơi yêu mến ngƣời thân cận nhƣ chính mình.”
6. “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh
em một gánh nặng nào.”
III. Điền Vào Chỗ Trống
Em hãy điều vào chỗ trống cho hợp nghĩa
1. “Còn trái trên cây ở giữa vƣờn, … … … … … đã bảo: “Các
ngƣơi không đƣợc ăn, không đƣợc động tới, … … … … … .” (St
3,3)
2. “ … … … … … phán với Cain: “Nếu ngƣơi hành động tốt, có
phải là ngƣơi sẽ ngẩng mặt lên không? Nếu ngƣơi hành động
không tốt, thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa, nó thèm muốn ngƣơi;
nhƣng ngƣơi … … … … … nó.” (St 4,7b)
3. “… … … … … thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo … …
… … … Chúa Trời.” (Tv 119,1)
4. “Ngƣơi … … … … … Đức Chúa, Thiên Chúa của ngƣơi, hết
lòng, … … … … … , hết trí khôn và hết sức lực ngƣơi.” (Mc
12,30)
5. “Ngƣơi … … … … … ngƣời thân cận nhƣ … … … … … .”
(Lc 10,27b)
6. “… … … … … và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai
anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này:
là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tƣợng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài
vật không cắt tiết, và tránh gian dâm. Anh em … … … … …
tránh những điều đó là tốt rồi.” (Cv 15,28-29)
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Gặp gỡ 14
Ôn tập 2 (Gặp gỡ 8-13)
I. Trắc Nghiệm
01. Tội là lỗi luật của ai?
a. Lỗi luật Thiên Chúa,
b. Lỗi luật Hội Thánh.
c. Cả a và b đúng.
02. Khi phạm tội, chúng ta đã làm gì?
a. Xúc phạm đến chính Thiên Chúa.
b. Làm hại bản thân và gây thiệt hại cho ngƣời khác.
c. Cả a và b đúng.
03. Có những thứ tội nào?
a. Tội trọng.
b. Tội nhẹ.
c. Cả a và b đúng.
04. Tội nhẹ làm hại chúng ta thế nào?
a. Làm cho chúng ta bớt lòng mến Chúa.
b. Làm cho chúng ta dễ phạm tội trọng hơn.
c. Cả a và b đúng.
05. Để sống xứng đáng là con cái Chúa chúng ta phải làm gì?
a. Phải dựa vào luật Chúa dạy qua tiếng nói của lƣơng tâm.
b. Mƣời Điều Răn.
c. Cả a và b đúng.
06. Điều Răn thứ tƣ dạy điều gì?
a. Giữ ngày Chúa nhật.
b. Thảo kính cha mẹ.
c. Chớ làm chứng dối.
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07. Ba Điều Răn đầu dạy chúng ta kính mến Thiên Chúa thế nào?
a. Hết lòng, hết sức.
b. Trên hết mọi sự.
c. Cả a và b đúng.
08. Dành ƣu tiên cho Thiên Chúa trong mọi điều chúng ta làm,
nghĩa là làm sao?
a. Là dành thời giờ trong ngày để Gặp gỡ Thiên Chúa.
b. Là dành ngày Chúa nhật để thờ phƣợng Thiên Chúa.
c. Cả a và b đúng.
09. Yêu thƣơng mọi ngƣời trong việc làm là làm sao?
a. Là cố gắng, quan tâm giúp đỡ ngƣời khác.
b. Là làm tròn bổn phận của mình.
c. Cả a và b đúng.
10. Yêu thƣơng mọi ngƣời trong ý nghĩ nghĩa là làm sao?
a. Là luôn nghĩ tốt cho ngƣời khác.
b. Là mong muốn cho ngƣời khác đƣợc hạnh phúc, an lành.
c. Cả a và b đúng.
11. Điều Răn thứ nhất của Hội Thánh dạy phải làm gì?
a. Tham dự thánh lễ ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc.
b. Kiêng việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc.
c. Cả a và b đúng.
12. Điều Răn thứ ba của Hội Thánh dạy phải rƣớc lễ trong mùa
nào?
a. Mùa Vọng.
b. Mùa Phục sinh.
c. Mùa Giáng sinh.
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II. Ô Chữ
Những gợi ý
1. Điều Răn
thứ nhất: phải
tham dự việc
gì và kiêng
việc xác ngày
Chúa nhật
cùng các ngày
lễ buộc?
2. Tội gì là
phạm một
điều luật nhẹ?
3. Ba Điều
Răn đầu dạy
chúng ta kính
mến ai hết
lòng, hết sức,
trên hết mọi sự?
4. Khi chúng ta phạm tội, chúng ta xúc phạm đến chính Thiên
Chúa, làm hại bản thân và gây thiệt hại cho cả ai?
5. Tội nhẹ làm cho chúng ta giảm bớt lòng gì và dễ phạm tội hơn?
6. Ai đã chết vì ngƣời tội lỗi?
7. Điều gì là tiếng nói của Chúa trong lòng chúng ta, dạy chúng ta
phải làm lành lánh dữ?
8. Yêu thƣơng mọi ngƣời trong ý nghĩ là luôn nghĩ tốt cho ngƣời
khác và mong muốn cho họ đƣợc thế nào?
Hàng dọc :
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43 - Gb. Nguyễn Thái Hùng

PHẦN III
+++++++

EM ĐẾN GẶP CHÚA GIÊSU
NƠI CÁC BÍ TÍCH
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Gặp gỡ 15
Sống Ngày Chúa Nhật
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết Công vụ Tông đồ 2,24
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
................................................
45 - Gb. Nguyễn Thái Hùng

II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Ngày Chúa nhật Hội Thánh dành riêng để thờ phƣợng ai?
2. Ngày Chúa nhật là ngày kính nhớ ai sống lại?
3. Để thờ phƣợng Chúa trong ngày Chúa nhât, chúng ta phải tham
dự việc gì?
4. Ngày Chúa nhật, chúng ta phải học điều gì?
5. Ngày Chúa nhật, ngoài việc tham dự thánh lễ, chúng ta còn phải
làm 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 LÒNG
“Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn
luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và
cầu nguyện không ngừng.”
Công vụ Tông đồ 2,24
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Gặp gỡ 16
Bí Tích, Nơi Gặp gỡ Thiên Chúa
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Luca 24,30-31a
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Chúa Giêsu ban ơn thánh cho chúng ta để chúng ta đƣợc nên
một với Ngài và sống xứng đáng làm con ai?
2. Bí tích là dấu chỉ bên ngoài mà ai đã lập để ban ơn thánh cho
chúng ta?
3. Để lãnh nhận điều gì, chúng ta cần học giáo lý, có ý ngay lành
và chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng?
4. Hội Thánh có bảy Bí tích, thứ ba là Bí tích gì?
5. Chúa Giêsu đã lập Bí tích để ban điều gì 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 LÒNG
“Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng,
và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người.”
Tin mừng thánh Luca 24,30-31a
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Gặp gỡ 17
Bí Tích Rửa Tội, Cho Chúng Ta Đƣợc Làm Con Thiên Chúa
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. Ai đã lập Bí tích Rửa tội?
2. Chúa Giêsu lập Bí tích gì để tái sinh chúng ta thành con ngƣời
mới?
3. Bí tích Rửa tội thanh tẩy chúng ta sạch các tội riêng và tội gì
nữa?
4. Để lớn lên làm con cái Chúa, chúng ta cần từ bỏ tội lỗi và các
nết xấu, sống gắn bó với ai và noi theo các nhân đức của Ngài?
5. Bí tích Rửa tội làm cho chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa,
chi thể Chúa Kitô và đền thờ 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 LÒNG
“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
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Gặp gỡ 18
Chúa Giêsu Là Bánh Hằng Sống Nuôi Linh Hồn Chúng Ta
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 6,51a
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Việc Chúa Giêsu ngự thật trong hình bánh và rƣợu đƣợc gọi là
Bí tích gì?
2. Trong đâu, bánh và rƣợu trở thành Mình Máu Chúa Giêsu khi
linh mục đọc lời truyền phép?
3. Chúa Giêsu hứa ban Bánh Hằng Sống, là chính Mình Máu Ngài
làm của nuôi điều gì của chúng ta?
4. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã biến đổi bánh và rƣợu thành
Mình Máu Ngài và truyền cho ai tiếp tục việc Ngài vừa làm?
5. Trong đâu, Chúa Giêsu đã biến đổi bánh và rƣợu thành Mình
Máu Ngài?
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 LÒNG
“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.
Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”
Tin mừng thánh Gioan 6,51a
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Gặp gỡ 19
Chúng Ta Cùng Dâng Lễ Với Chúa Giêsu
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Thƣ 1Côrintô 11,24b
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Chúng ta cùng với Chúa Giêsu và toàn thể Hội Thánh dâng lên
ai lễ vật là chính Chúa Giêsu?
2. Chúng ta cùng với ai và toàn thể Hội Thánh dâng lên Chúa Cha
lễ vật là chính Chúa Giêsu?
3. Trong đâu, Chúa Giêsu ban cho chúng ta Lời Ngài và Mình
Máu Ngài?
4. Chúng ta cùng với Chúa Giêsu và toàn thể Hội Thánh dâng lên
Chúa Cha lễ vật là chính Chúa Giêsu để làm gì và tạ ơn Chúa
Cha?
5. Chúng ta cùng tham dự thánh lễ cách đầy đủ, giữ sự nghiêm
trang và tích cực thƣa kinh cùng 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 LÒNG
“Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như
Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.”
Thư 1Côrintô 11,24b
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Gặp gỡ 20
Chúa Giêsu Mời Chúng Ta Đón Rƣớc Ngài
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 6,56
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Rƣớc lễ là rƣớc Mình Máu ai?
2. Khi rƣớc lễ, chúng ta đƣợc kết hiệp mật thiết với ai?
3. Chúa Giêsu yêu thƣơng chúng ta, Ngài muốn sống trong chúng
ta, để làm cho chúng ta đƣợc nên giống Ngài và đƣợc sống thế
nào?
4. Khi rƣớc lễ, chúng ta đƣợc gia tăng ân sủng và lòng yêu mến
ai?
5. Khi rƣớc lễ, chúng ta đƣợc tha 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 LÒNG
“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi,
và tôi ở lại trong người ấy.”
Tin mừng thánh Gioan 6,56
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Gặp gỡ 21
Dọn Mình Đón Rƣớc Chúa Giêsu
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Thƣ 1Côrintô 11,28
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Muốn đón rƣớc ai cho xứng đáng, chúng ta phải chuẩn bị cả
tâm hồn và thân xác?
2. Giữ chay gì trong khoảng một giờ trƣớc khi rƣớc lễ?
3. Khi mắc tội trọng, phải ăn năn sám hối và đi làm gì rồi mới
đƣợc rƣớc lễ?
4. Chuẩn bị tâm hồn là giữ tâm hồn sạch điều gì?
5. Muốn đón rƣớc Chúa Giêsu cho xứng đáng, chúng ta cũng nên
ăn mặc chỉnh tề và rƣớc Chúa cách thế nào?
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 LÒNG
“Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này.”
Thư 1Côrintô 11,28
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Gặp gỡ 22
Chúa Giêsu Ngự Vào Lòng Chúng Ta
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Luca 19,5-6
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Khi linh mục nói “Mình Thánh Chúa Kitô”, chúng ta thƣa lại
gì?
2. Khi thƣa lại Amen, chúng ta tin thật đây chính là Mình Thánh
của ai?
3. Khi rƣớc lễ xong chúng ta phải cảm ơn Chúa đã ngự vào lòng
chúng ta và xin Chúa ban ơn lành gì cho chúng ta và mọi ngƣời?
4. Khi lên rƣớc lễ, chúng ta tha thiết cầu xin Chúa tẩy rửa chúng ta
sạch những gì để xứng đáng rƣớc Chúa ngự vào lòng?
5. Khi làm gì, chúng ta cầu xin Chúa tẩy rửa chúng ta sạch những
tội nhẹ để xứng đáng rƣớc Chúa ngự vào lòng?
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 LÒNG
“Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông:
“Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà
ông!” Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người.”
Tin mừng thánh Luca 19,5-6
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Gặp gỡ 23
Chúa Giêsu Lập Bí Tích Giao Hòa
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 20,22-23
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ
Những gợi ý
1. Qua Bí tích Giao
Hòa, Chúa Giêsu ban
cho chúng ta ơn tha tội
để chúng ta đƣợc giao
hòa với ai?
2. Ai đã lập Bí tích
Giao Hòa?
3. Trong đâu, giám mục
và linh mục đƣợc trao
quyền tha tội?
4. Qua Bí tích Giao
Hòa, Chúa Giêsu ban
cho chúng ta ơn gì để
giúp chúng ta tránh xa
tội lỗi và sống xứng
đáng là con Cha trên
trời?
5. Chúa Giêsu trao
quyền tha tội 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 LÒNG
“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.
Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha;
anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”
Tin mừng thánh Gioan 20,22-23
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Gặp gỡ 24
Dọn Mình Xƣng Tội 1
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Luca 15,18
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Khi mắc tội trọng, chúng ta cần lãnh Bí tích gì?
2. Sau khi xét mình, ăn năn tội và quyết chí sửa mình, chúng ta
làm gì?
3. Muốn lãnh nhận Bí tích Giao Hòa, một là chúng ta xét mình,
hai là gì?
4. Sau khi xƣng tội xong, chúng ta cần làm việc gì?
5. Trƣớc khi xét mình, chúng ta cần xin ai xin ai soi sáng 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 LÒNG
“Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha.”
Tin mừng thánh Luca 15,18
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Gặp gỡ 25
Dọn Mình Xƣng Tội 2
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Luca 22,61-62
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ
Những gợi ý
1. Chúng ta dựa vào
Mƣời Điều Răn của ai
để xét mình?
2. Chúng ta dựa vào
Năm Điều Răn của ai
để xét mình?
3. Chúng ta dựa vào
những việc gì của
chúng ta để xét mình?
4. Quyết chí sửa mình
là làm gì vào ơn Chúa
giúp, quyết tâm từ bỏ
tính hƣ nết xấu?
5. Đau buồn và hối hận
vì đã xúc phạm đến
Chúa, đến tha nhân:
đây là việc 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 LÒNG
“Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông:
“Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần.”
Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.”
Tin mừng thánh Luca 22,61-62
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Gặp gỡ 26
Cách Xƣng Tội 1
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Luca 15,18b-19a
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ
Những gợi ý
1. Xƣng tội là thú nhận
với ai các tội chúng ta đã
phạm?
2. Việc giấu tội trọng là
chƣa thật ăn năn nên
không đƣợc điều gì?
3. Việc gì là thú nhận với
cha giải tội các tội chúng
ta đã phạm?
4. Tội gì không đƣợc giấu
khi xƣng tội?
5. Tội nhẹ không buộc
phải xƣng, nhƣng để làm
gì trên con đƣờng nên
thánh, chúng ta nên
thƣờng xuyên xƣng các
tội mà chúng ta hay lỗi
phạm?
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 LÒNG
“Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha,
chẳng còn đáng gọi là con cha nữa.”
Tin mừng thánh Luca 15,18b-19a
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Gặp gỡ 27
Cách Xƣng Tội 2
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Luca 15,24a
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ
Những gợi ý
1. Khi nghe tới câu:
“Vậy cha tha tội cho con,
nhân danh Cha và Con
và Thánh Thần”, thì
chúng ta làm gì?
2. Ra khỏi tòa giải tội,
chúng ta phải làm việc gì
ngay?
3. Khi nghe tới câu:
“Vậy cha tha tội cho con,
nhân danh Cha và Con
và Thánh Thần”, thì
chúng ta thƣa gì?
4. Khi xƣng tội xong,
chúng ta lắng nghe cha
giải tội làm gì và chỉ việc
đền tội cho chúng ta?
5. Khi xƣng tội xong,
chúng ta lắng nghe cha
giải tội khuyên bảo và
chỉ việc gì 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 LÒNG
“Con ta đây đã chết mà nay sống lại,
đã mất mà nay lại tìm thấy.”
Tin mừng thánh Luca 15,24a
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Gặp gỡ 28
Ôn tập 1 (Gặp gỡ 15-27)
I. Câu Kinh Thánh Học Thuộc Lòng (Gặp gỡ 14-27)
1. “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn
luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu
nguyện không ngừng.” (Cv 2,24)
2. “Khi đồng bàn với họ, Ngƣời cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng,
và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Ngƣời.” (Lc
24,30-31a)
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. “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ đƣợc
sống muôn đời.” (Ga 6,51a)
5. “Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm nhƣ
Thầy vừa làm để tƣởng nhớ đến Thầy.” (1Cr 11,24b)
6. “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong
ngƣời ấy.” (Ga 6,56)
7. “Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này.”
(1Cr 11,28)
8. “Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Ngƣời nhìn lên và nói với ông:
“Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà
ông!” Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rƣớc Ngƣời.” (Lc
19,5-6)
9. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì
ngƣời ấy đƣợc tha; anh em cầm giữ ai, thì ngƣời ấy bị cầm giữ.”
(Ga 20,22-23)
10. “Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha.” (Lc 15,18)
11. “Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông:
“Hôm nay, gà chƣa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần.” Và ông
ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.” (Lc 22,61-62)
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12. “Thƣa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn
đáng gọi là con cha nữa.” (Lc 15,18b-19a)
13. “Con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm
thấy.” (Lc 15,24a)
II. Ghi Nhớ :
Em hãy tìm xem những cụm từ này được trích từ sách nào.
1. “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy.”
2. “Ngƣời cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ.”
3. “Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”
4. “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.”
5. “Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em.”
6. “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi.”
7. “Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này.”
8. “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà
ông!”
9. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.”
10. “Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha.”
11. “Hôm nay, gà chƣa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần.”
12. “Thƣa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha.”
13. “Con ta đây đã chết mà nay sống lại.”
III. Điền Vào Chỗ Trống
Em hãy điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa
1. “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn
luôn … … … … … với nhau, siêng năng tham dự … … … …
…, và cầu nguyện không ngừng.” (Cv 2,24)
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2. “Khi đồng bàn với họ, Ngƣời … … … … …, dâng … … … …
… , và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra
Ngƣời.” (Lc 24,30-31a)
3. “Anh em hãy đi và làm cho … … … … … trở thành môn đệ,
làm … … … … … cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và
Chúa Thánh Thần.” (Mt 28,19)
4. “Tôi là … … … … … từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ đƣợc
sống … … … … ….” (Ga 6,51a)
5. “Đây là Mình Thầy, … … … … … vì anh em; anh em hãy làm
nhƣ Thầy vừa làm để … … … … … đến Thầy.” (1Cr 11,24b)
6. “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì … … … … … trong tôi, và tôi
… … … … … trong ngƣời ấy.” (Ga 6,56)
7. “Ai nấy phải tự … … … … … , rồi … … … … … và uống
Chén này.” (1Cr 11,28)
8. “Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Ngƣời nhìn lên và nói với ông:
“Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi … … … … …
nhà ông!” Ông vội vàng tụt xuống, và … … … … … đón rƣớc
Ngƣời.” (Lc 19,5-6)
9. “Anh em hãy nhận lấy … … … … …. Anh em tha tội cho ai,
thì ngƣời ấy đƣợc tha; anh em cầm giữ ai, thì ngƣời ấy … … …
… ….” (Ga 20,22-23)
10. “Thôi, ta … … … … …, đi về … … … … ….” (Lc 15,18)
11. “Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông:
“Hôm nay, gà chƣa kịp gáy, thì anh đã … … … … … ba lần.” Và
ông ra ngoài, … … … … … thảm thiết.” (Lc 22,61-62)
12. “Thƣa cha, con thật … … … … … với Trời và với cha, chẳng
còn đáng gọi là … … … … … nữa.” (Lc 15,18b-19a)
13. “Con ta đây … … … … … mà nay sống lại, đã mất mà nay lại
… … … … … .” (Lc 15,24a)
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Gặp gỡ 28
Ôn tập 2 (Gặp gỡ 15-27)
I. Trắc Nghiệm
01. Ngoài tham dự thánh lễ và kiêng việc xác, chúng ta còn phải
làm gì trong ngày Chúa nhât?
a. Học giáo lý.
b. Làm việc bác ái và vun đắp tình gia đình.
c. Cả a và b đúng.
02. Bí tích do ai thiết lập?
a. Ông Môsê.
b. Chúa Giêsu.
c. Thánh Phêrô.
03. Bí tích Rửa Tội thanh tẩy chúng ta sạch những tội nào?
a. Tội riêng ta đã phạm.
b. Tội tổ tông.
c. Cả a và b đúng.
04. Chúa Giêsu ngự thật trong hình bánh và rƣợu đƣợc gọi là gì?
a. Bí tích Thanh Tẩy.
b. Bí tích Thánh Thể.
c. Bí tích Thêm Sức,
05. Chúng ta cùng với Chúa Giêsu và toàn thể Hội Thánh dâng lên
Chúa Cha lễ vật là chính Chúa Giêsu để làm g?
a. Thờ phƣợng Chúa Cha.
b. Tạ ơn Chúa Cha.
c. Cả a và b đúng.
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06. Khi rƣớc lễ, chúng ta đƣợc kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu
và Hội Thánh, đƣợc điều gì?
a. Gia tăng ân sủng và lòng yêu mến tha nhân.
b. Tha các tội nhẹ.
c. Cả a và b đúng.
07. Chuẩn bị tâm hồn rƣớc Chúa Giêsu là làm sao?
a. Giữ tâm hồn sạch tội trọng.
b. Ƣớc ao đón rƣớc Chúa.
c. Cả a và b đúng.
08. Khi rƣớc lễ xong, chúng ta phải làm gì?
a. Cảm ơn Chúa đã ngự vào lòng chúng ta.
b. Xin Chúa ban ơn lành hồn xác cho chúng ta và mọi ngƣời.
c. Cả a và b đúng.
09. Qua Bí tích Giao Hòa, Chúa Giêsu ban cho chúng ta ơn sức
mạnh để làm gì?
a. Để giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
b. Để giúp chúng ta sống xứng đáng là con Cha trên trời.
c. Cả a và b đúng
10. Trƣớc khi xét mình, chúng ta cần xin ai soi sáng cho chúng ta?
a. Chúa Cha.
b. Chúa Giêsu.
c. Chúa Thánh Thần.
11. Ăn năn tội là đau buồn và hối hận vì đã xúc phạm đến ai?
a. Đến Chúa.
b. Đến tha nhân.
c. Cả a và b đúng.
12. Ngƣời giấu tội trọng, lần sau phải xƣng lại thế nào?
a. Xƣng tất cả những tội đã xƣng lần trƣớc.
b. Xƣng tội đã giấu và tội mới phạm.
c. Cả a và b đúng.
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13. Khi xƣng tội xong, chúng ta lắng nghe cha giải tội điều gì?
a. Khuyên bảo.
b. Chỉ việc đền tội.
c. Cả a và b đúng.
II. Ô Chữ
Những gợi ý
1. Rƣớc lễ là
rƣớc Mình Máu
ai?
2. Trong đâu,
Chúa Giêsu đã
biến đổi bánh và
rƣợu thành Mình
Máu Ngài?
3. Khi thƣa lại
Amen, chúng ta
tin thật đây
chính là Mình
Thánh của ai?
4. Khi mắc tội trọng, chúng ta cần lãnh Bí tích gì?
5. Chúng ta dựa vào Năm Điều Răn của ai để xét mình?
6. Ngày Chúa nhật, chúng ta phải học điều gì?
7. Ai đã lập Bí tích Giao Hòa?
Hàng dọc :
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Gặp gỡ 28
Ôn tập 3 (Gặp gỡ 15-27)
I. Trắc Nghiệm
01. Chúng ta phải làm gì để thờ phƣợng Chúa trong ngày Chúa
nhật?
a. Tham dự Thánh lễ.
b. Kiêng việc xác.
c. Cả a và b đúng.
02. Để lãnh nhận Bí tích, chúng ta cần làm gì?
a. Có ý ngay lành và chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng.
b. Cần học giáo lý.
c. Cả a và b đúng.
03. Bí tích Rửa Tội làm cho chúng ta trở thành Đền thờ của ai?
a. Thiên Chúa.
b. Chúa Kitô.
c. Chúa Thánh Thần.
04. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã làm gì?
a. Chúa Giêsu đã biến đổi bánh và rƣợu trở thành Mình Máu
Ngài.
b. Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ tiếp tục việc Ngài vừa làm.
c. Cả a và b đúng.
05. Trong thánh lễ, Chúa Giêsu ban cho chúng ta những gì?
a. Lời Ngài.
b. Mình Máu Ngài.
c. Cả a và b đúng.
06. Chúa Giêsu yêu thƣơng chúng ta, Ngài muốn sống trong
chúng ta, để làm cho chúng ta đƣợc nên gì?
a. Đƣợc nên giống Ngài.
b. Đƣợc sống đời đời.
c. Cả a và b đúng.
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07. Chuẩn bị thân xác rƣớc Chúa Giêsu là làm sao?
a. Ăn mặc chỉnh tề và lên rƣớc lễ cách nghiêm trang.
b. Giữ chay Thánh Thể.
c. Cả a và b đúng.
09. Qua Bí tích Giao Hòa, Chúa Giêsu ban cho chúng ta ơn gì?
a. Ơn tha tội.
b. Ơn sức mạnh.
c. Cả a và b đúng.
08. Trƣớc khi lên rƣớc lễ, chúng ta cầu xin Chúa điều gì?
a. Xin Chúa ban mọi ơn lành xác hồn.
b. Xin cho mọi ngƣời đƣợc mạnh khỏe.
c. Xin Chúa tẩy rửa chúng ta sạch mọi tội nhẹ để xứng đáng rƣớc
Chúa ngự vào lòng.
10. Muốn lãnh nhận Bí tích Giao Hòa, chúng ta cần làm những
việc gì?
a. Xét mình, ăn năn tội.
b. Quyết chí sửa mình, xƣng tội và làm việc đền tội.
c. Cả a và b đúng
11. Chúng ta dựa vào đâu để xét?
a. Mƣời Điều Răn Đức Chúa Trời, Năm Điều Răn Hội Thánh.
b. Các việc bổn phận, Bảy mối tội đầu.
c. Cả a và b đúng.
12. Xƣng tội là thú nhận với cha giải tội những gì?
a. Các việc chúng ta đã làm.
b. Các lời chúng ta đã nói.
c. Các tội chúng ta đã phạm.
13. Ra khỏi tòa giải tội, chúng ta phải làm gì?
a. Nhớ cảm ơn Chúa đã tha tội cho chúng ta.
b. Làm việc đền tội ngay.
c. Cả a và b đúng.
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II. Ô Chữ
Những gợi ý
1. Giữ chay gì
trong khoảng
một giờ trƣớc
khi rƣớc lễ?
2. Trong đâu,
Chúa Giêsu
ban cho chúng
ta Lời Ngài và
Mình Máu
Ngài?
3. Khi rƣớc lễ
xong chúng ta phải cảm ơn Chúa đã ngự vào lòng chúng ta và xin
Chúa ban ơn lành gì cho chúng ta và mọi ngƣời?
4. Qua bí tích Giao hòa, Chúa Giêsu ban cho chúng ta ơn tha tội
để chúng ta đƣợc giao hòa với ai?
5. Sau khi xét mình, ăn năn tội và quyết chí sửa mình, chúng ta
làm gì?
6. Chúa Giêsu đã lập bí tích để ban điều gì cho chúng ta?
7. Quyết chí sửa mình là làm gì vào ơn Chúa giúp, quyết tâm từ bỏ
tính hƣ nết xấu?
8. Để lãnh nhận điều gì, chúng ta cần học giáo lý, có ý ngày lành
và chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng?
Hàng dọc :
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gb. Nguyễn Thái Hùng
2022
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PHẦN GIẢI ĐÁP
Lời Giải Đáp
Lời giải đáp Gặp gỡ 1
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Gia Đình Con Cái Thiên Chúa
 Câu Thƣ Êphêxô 2,19
“Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú,
nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của
Thiên Chúa.”
II. Ô CHỮ
1. Thiên Chúa
2. Chúa Kitô
3. Hội Thánh
4. Đền Thờ
5. Phụng vụ
Chủ đề : Hội Thánh

Lời giải đáp Gặp gỡ 2
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Con cái Thiên Chúa
 Câu Thƣ Rôma 12,5
“Chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô,
mỗi người liên đới với những người khác
như những bộ phận của một thân thể.”
II. Ô CHỮ
1. Chúa Kitô
2. Giáo sĩ
3. Tận hiến
4. Giáo dân
5. Chúa Kitô
Chủ đề : Hội Thánh
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Lời giải đáp Gặp gỡ 3
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Dƣới chân thập giá
 Câu Tin mừng thánh Gioan 19,27
“Chúa Giêsu mới với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.”
II. Ô CHỮ
1. Thiên Chúa
2. Chúa Giêsu
3. Mẹ Maria
4. Hội Thánh
5. Thƣơng khó
Chủ đề : Hội Thánh

Lời giải đáp Gặp gỡ 4
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Đến với Mẹ Maria
 Câu Tin mừng thánh Luca 1,46-47
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.”
II. Ô CHỮ
1. Chúa Giêsu
3. Mân Côi
3. Mẹ Maria
4. Nhân đức
5. Cầu nguyện
Chủ đề : Mẹ Maria

Lời giải đáp Gặp gỡ 5
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Giờ phút cuối
 Câu Thƣ 2 Côrinthô 5,10
“Tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước toà Đức Kitô,
để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm,
khi còn ở trong thân xác.”
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II. Ô CHỮ

1. Chúa Kitô
2. Chúa Kitô
3. Linh hồn
4. Yêu ngƣời
5. Thiên đàng
Chủ đề : Chúa Kitô
Xƣng Tội và Rƣớc Lễ 2
Lời giải đáp Gặp gỡ 6
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Chúa Giêsu với ngƣời trộm lành
 Câu Tin mừng thánh Luca 23,43
“Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”
II. Ô CHỮ
1. Thiên đàng
2. Thánh lễ
3. Cầu nguyện
4. Hỏa ngục
5. Luyện ngục
Chủ đề : Cầu nguyện
Lời giải đáp Gặp gỡ 7
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề:
 Câu Tin mừng thánh Mátthêu 25,35
“Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc
dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.”
II. Ô CHỮ
1. Thiên Chúa
2. Chúa Giêsu
3. Tận thế
4. Thân xác
5. Chúa Giêsu
Chủ đề : Chúa Giêsu
Lời giải đáp Gặp gỡ 7A: Ôn tập 1 (Gặp gỡ 1-7)
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II. Ghi Nhớ

Những cụm từ này được trích từ sách:
1. “Anh em là … dân thánh, và là ngƣời nhà của Thiên Chúa.” (Ep 2,19)
2. “Chúng ta tuy nhiều nhƣng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô.” (Rm 12,5)
3. “Đây là mẹ của anh.” (Ga 19,27)
4. “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.” (Lc 1,46-47)
5. “Tất cả chúng ta đều phải đƣợc đƣa ra … trƣớc toà Đức Kitô.” (2Cr 5,10)
6. “Hôm nay, anh sẽ đƣợc ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23,43)
7. “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc.” (Mt 25,35)
III. Điền Vào Chỗ Trống
Em hãy điều vào chỗ trống cho hợp nghĩa
1. “Vậy anh em không còn phải là ngƣời xa lạ hay ngƣời tạm trú, nhƣng là ngƣời
đồng hƣơng với các ngƣời thuộc dân thánh, và là ngƣời nhà của Thiên Chúa.” (Ep
2,19)
2. “Chúng ta tuy nhiều nhƣng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô, mỗi ngƣời liên đới
với những ngƣời khác nhƣ những bộ phận của một thân thể.” (Rm 12,5)
3. “Chúa Giêsu mới với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” (Ga 19,27)
4. “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa,
Đấng cứu độ tôi.” (Lc 1,46-47)
5. “Tất cả chúng ta đều phải đƣợc đƣa ra ánh sáng, trƣớc toà Đức Kitô, để mỗi ngƣời
lãnh nhận những gì tƣơng xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân
xác.” (2Cr 5,10)
6. “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ đƣợc ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23,43)
7. “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hƣởng Vƣơng Quốc dọn sẵn cho
các ngƣơi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.” (Mt 25,35)
Lời giải đáp Gặp gỡ 7A Ôn tập 2 (Gặp gỡ 1-7)
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. a. Chúa Kitô.
06. c. Cả a và b đúng.
07. c. Cả a và b đúng.
II. Ô Chữ
1. Thánh lễ
2. Mân Côi
3. Chúa Kitô
4. Hội Thánh
5. Thiên Chúa
6. Mẹ Maria
7. Thƣơng khó
8. Linh hồn
Hàng dọc : Hội Thánh
83 - Gb. Nguyễn Thái Hùng

Lời giải đáp Gặp gỡ 7A Ôn tập 3 (Gặp gỡ 1-7)
I. Trắc Nghiệm
01. c. Cả a và b đúng.
02. b. Làm chứng cho Chúa Kitô.
03. a. Nêu gƣơng trọn hảo về đời sống mến Chúa yêu ngƣời.
04. c. Cả a và b đúng.
05. c. Cả a và b đúng.
06. c. Cả a và b đúng.
07. c. Cả a và b đúng.
II. ÔChữ
1. Thiên Chúa
2. Tận hiến
3. Yêu ngƣời
4. Chúa Giêsu
5. Chúa Kitô
6. Chúa Giêsu
7. Tận thế
8. Mân Côi
Hàng dọc : Chúa Kitô
Lời giải đáp Gặp gỡ 8
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. Thiên Chúa
2. Chúa Giêsu
3. Hội Thánh
4. Thiếu sót
5. Thiên Chúa
Chủ đề : Thiên Chúa
Lời giải đáp Gặp gỡ 9
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Lễ dâng cho Chúa
 Câu Sách Sáng thế 4,7b
“Đức Chúa phán với Cain: “Nếu ngươi hành động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng
mặt lên không? Nếu ngươi hành động không tốt, thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa, nó
thèm muốn ngươi; nhưng ngươi phải chế ngự nó.”
Sách Sáng thế 4,7b
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II. Ô CHỮ
1. Thiên Chúa
2. Mến Chúa
3. Thiên Chúa
4. Tội nhẹ
5. Tội trọng
Chủ đề : Thiên Chúa
Lời giải đáp Gặp gỡ 10
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Công bồ Lời Chúa
 Câu Thánh vịnh 119,1
“Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện,
biết noi theo luật pháp Chúa Trời.”
II. Ô CHỮ
1. Đức Chúa Trời
2. Chúa nhật
3. Lƣơng tâm
4. Cha mẹ
5. Mƣời Điều Răn
Chủ đề : Luật Chúa
Lời giải đáp Gặp gỡ 11
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Chúa Giêsu giảng dạy
 Câu Tin mừng thánh Máccô 12,30
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng,
hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.”
II. Ô CHỮ
1. Thiên Chúa
2. Thiên Chúa
3. Thờ phƣợng
4. Thiên Chúa
5. Hƣớng lòng
Chủ đề : Thiên Chúa
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Lời giải đáp Gặp gỡ 12
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Giúp đỡ ngƣời
 Câu Tin mừng thánh Luca 10,27b
“Ngươi yêu mến người thân cận như chính mình.”
II. Ô CHỮ
1. Hạnh phúc
2. Bổn phận
3. Thật thà
4. Thật tốt
5. Yêu thƣơng
Chủ đề : Yêu thương

Lời giải đáp Gặp gỡ 13
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Gia đình Hội Thánh
 Câu Công vụ Tông vụ 15,28-29
“Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng
nào khác ngoài những điều cần thiết này: là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng,
kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận
tránh những điều đó là tốt rồi.”
II. Ô CHỮ
1. Thánh lễ
2. Xƣng tội
3. Phục sinh
4. Vật chất
5. Kiêng thịt
Chủ đề : Hội Thánh

Lời giải đáp Gặp gỡ 14: Ôn tập 1 (Gặp gỡ 8-13)
II. Ghi Nhớ
Những cụm từ này được trích từ sách:
1. “Các ngƣơi không đƣợc ăn, không đƣợc động tới, kẻo phải chết.” (St 3,3)
2 “Nếu ngƣơi hành động tốt, có phải là ngƣơi sẽ ngẩng mặt lên không?” (St 4,7b)
3. “Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện.” (Tv 119,1)
4. “Ngƣơi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngƣơi.” (Mc 12,30)
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5. “Ngƣơi yêu mến ngƣời thân cận nhƣ chính mình.” (Lc 10,27b)
6. “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng
nào.” (Cv 15,28-29)
III. Điền Vào Chỗ Trống
Em hãy điều vào chỗ trống cho hợp nghĩa
1. “Còn trái trên cây ở giữa vƣờn, Thiên Chúa đã bảo: “Các ngƣơi không đƣợc ăn,
không đƣợc động tới, kẻo phải chết.” (St 3,3)
2. “Đức Chúa phán với Cain: “Nếu ngƣơi hành động tốt, có phải là ngƣơi sẽ ngẩng
mặt lên không? Nếu ngƣơi hành động không tốt, thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa, nó
thèm muốn ngƣơi; nhƣng ngƣơi phải chế ngự nó.” (St 4,7b)
3. “Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời.” (Tv
119,1)
4. “Ngƣơi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngƣơi, hết lòng, hết linh hồn,
hết trí khôn và hết sức lực ngƣơi.” (Mc 12,30)
5. “Ngƣơi yêu mến ngƣời thân cận nhƣ chính mình.” (Lc 10,27b)
6. “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng
nào khác ngoài những điều cần thiết này: là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tƣợng,
kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận
tránh những điều đó là tốt rồi.” (Cv 15,28-29)

Lời giải đáp Gặp gỡ 14 Ôn tập 2 (Gặp gỡ 8-13)
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.
06. b. Thảo kính cha mẹ.
07. c. Cả a và b đúng.
08. c. Cả a và b đúng.
09. c. Cả a và b đúng.
10. c. Cả a và b đúng.
11. c. Cả a và b đúng.
12. b. Mùa Phục sinh.
II. Ô Chữ
1. Thánh lễ
3. Thiên Chúa
5. Mến Chúa
7. Lƣơng tâm

2. Tội nhẹ
4. Hội Thánh
6. Chúa Giêsu
8. Hạnh phúc
Hàng dọc : Hội Thánh
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Lời giải đáp Gặp gỡ 15
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Tham dự thánh lễ
 Câu Công vụ Tông đồ 2,24
“Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với
nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng.”
II. Ô CHỮ
1. Thiên Chúa
2. Chúa Giêsu
3. Thánh lễ
4. Giáo lý
5. Kiêng việc xác
Chủ đề : Thánh lễ
Lời giải đáp Gặp gỡ 16
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Các bí tích
 Câu Tin mừng thánh Luca 24,30-31a
“Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho
họ.31 Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Ngườ .”
II. Ô CHỮ
1. Thiên Chúa
2. Chúa Giêsu
3. Bí tích
4. Thánh Thể
5. Ơn thánh
Chủ đề : Bí tích

Lời giải đáp Gặp gỡ 17
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 Giêsu
2. Rửa tội
3. Tổ tông
4. Chúa Giêsu
5. Chúa Thánh Thần
Chủ đề : Rửa tội
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Lời giải đáp Gặp gỡ 18
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể
 Câu Tin mừng thánh Gioan 6,51a
“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”
II. Ô CHỮ
1. Thánh Thể
2. Thánh lễ
3. Linh hồn
4. Các môn đệ
5. Bữa tiệc ly
Chủ đề : Thánh Thể
Lời giải đáp Gặp gỡ 19
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Thánh lễ
 Câu Thƣ 1Côrintô 11,24b
“Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng
nhớ đến Thầy.”
II. Ô CHỮ
1. Chúa Cha
2. Chúa Giêsu
3. Thánh lễ
4. Thờ phƣợng
5. Cộng đoàn
Chủ đề : Thánh lễ
Lời giải đáp Gặp gỡ 20
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Em rƣớc Chúa
 Câu Tin mừng thánh Gioan 6,56
“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi,
và tôi ở lại trong người ấy.”
II. Ô CHỮ
1. Chúa Giêsu
2. Chúa Giêsu
3. Đời đời
4. Tha nhân
5. Các tội nhẹ
Chủ đề : Thánh Thể
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I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Em dọn mình sốt sắng
 Câu Thƣ 1Côrintô 11,28
“Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này.”
II. Ô CHỮ
1. Chúa Giêsu
2. Thánh Thể
3. Xƣng tội
4. Tội trọng
5. Nghiêm trang
Chủ đề : Thánh Thể
Lời giải đáp Gặp gỡ 22
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề:
 Câu Tin mừng thánh Luca 19,5-6
“Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Dakêu,
xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” Ông vội vàng tụt xuống, và mừng
rỡ đón rước Người.”
II. Ô CHỮ
1. Amen
2. Chúa Kitô
3. Hồn xác
4. Tội nhẹ
5. Lên rƣớc lễ
Chủ đề : Thánh Thể
Lời giải đáp Gặp gỡ 23
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Chúa Giêsu giữa các tông đồ
 Câu Tin mừng thánh Gioan 20,22-23
“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai,
thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị
cầm giữ.”
II. Ô CHỮ
1. Thiên Chúa
2. Chúa Giêsu
3. Hội Thánh
4. Sức mạnh
5. Các tông đồ
Chủ đề : Giao hòa
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Lời giải đáp Gặp gỡ 24
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Sám hối
 Câu Tin mừng thánh Luca 15,18
“Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha.”
II. Ô CHỮ
1. Giao Hòa
2. Xƣng tội
3. Ăn năn tội
4. Việc đền tội
5. Chúa Thánh Thần
Chủ đề : Giao Hòa
Lời giải đáp Gặp gỡ 25
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Ăn năn
 Câu Tin mừng thánh Luca 22,61-62
“Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông:
“Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần.” Và
ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.”
II. Ô CHỮ
1. Đức Chúa Trời
2. Hội Thánh
3. Bổn phận
4. Trông cậy
5. Ăn năn tội
Chủ đề : Giao hòa
Lời giải đáp Gặp gỡ 26
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Về cùng Cha
 Câu Tin mừng thánh Luca 15,18b-19a
“Thƣa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn
đáng gọi là con cha nữa.”
Tin mừng thánh Luca 15,18b-19a
II. Ô CHỮ
1. Cha giải tội
2. Tha thứ
3. Xƣng tội
4. Tội trọng
5. Thăng tiến
Chủ đề : Xưng tội
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Lời giải đáp Gặp gỡ 27
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề:
 Câu Tin mừng thánh Luca 15,24a
“Con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm
thấy.”
II. Ô CHỮ
1. Dấu thánh giá
2. Việc đền tội
3. Amen
4. Khuyên bảo
5. Việc đền tội
Chủ đề : Giao hòa
Lời giải đáp Gặp gỡ 28: Ôn tập 1 (Gặp gỡ 15-27)
II. Ghi Nhớ
Những cụm từ này được trích từ sách:
1. “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy.” (Cv 2,24)
2. “Ngƣời cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ.” (Lc 24,30-31a)
3. “Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”
(Mt 28,19)
4. “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.” (Ga 6,51a)
5. “Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em.” (1Cr 11,24b)
6. “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi.” (Ga 6,56)
7. “Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này.” (1Cr 11,28)
8. “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” (Lc 19,5-6)
9. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Ga 20,22-23)
10. “Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha.” (Lc 15,18)
11. “Hôm nay, gà chƣa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần.” (Lc 22,61-62)
12. “Thƣa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha.” (Lc 15,18b-19a)
13. “Con ta đây đã chết mà nay sống lại.” (Lc 15,24a)
III. Điền Vào Chỗ Trống
Em hãy điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa
1. “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với
nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng.” (Cv 2,24)
2. “Khi đồng bàn với họ, Ngƣời cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho
họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Ngƣời.” (Lc 24,30-31a)
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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. “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ đƣợc sống muôn đời.”
(Ga 6,51a)
5. “Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm nhƣ Thầy vừa làm để
tƣởng nhớ đến Thầy.” (1Cr 11,24b)
6. “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong ngƣời ấy.” (Ga
6,56)
7. “Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này.” (1Cr 11,28)
8. “Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Ngƣời nhìn lên và nói với ông: “Này ông Dakêu,
xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” Ông vội vàng tụt xuống, và mừng
rỡ đón rƣớc Ngƣời.” (Lc 19,5-6)
9. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì ngƣời ấy đƣợc tha;
anh em cầm giữ ai, thì ngƣời ấy bị cầm giữ.” (Ga 20,22-23)
10. “Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha.” (Lc 15,18)
11. “Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông: “Hôm nay, gà chƣa
kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần.” Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.” (Lc
22,61-62)
12. “Thƣa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha
nữa.” (Lc 15,18b-19a)
13. “Con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.” (Lc 15,24a)
Lời giải đáp Gặp gỡ 28 Ôn tập 2 (Gặp gỡ 15-27))
I. Trắc Nghiệm
01. c. Cả a và b đúng.
02. b. Chúa Giêsu.
03. c. Cả a và b đúng.
04. b. Bí tích Thánh Thể.
05. c. Cả a và b đúng.
06. c. Cả a và b đúng.
07. c. Cả a và b đúng.
08. c. Cả a và b đúng.
09. c. Cả a và b đúng
10. c. Chúa Thánh Thần.
11. c. Cả a và b đúng.
12. c. Cả a và b đúng.
13. c. Cả a và b đúng.
II. Ô Chữ
1. Chúa Giêsu
3. Chúa Kitô
5. Hội Thánh
7. Chúa Giêsu

2. Bữa tiệc ly
4. Giao hòa
6. Giáo lý
Hàng dọc : Giao Hòa
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Lời giải đáp Gặp gỡ 28 Ôn tập 3 (Gặp gỡ 15-27)
I. Trắc Nghiệm
01. c. Cả a và b đúng.
02. c. Cả a và b đúng.
03. c. Chúa Thánh Thần.
04. c. Cả a và b đúng.
05. c. Cả a và b đúng.
06. c. Cả a và b đúng.
07. c. Cả a và b đúng.
09. c. Cả a và b đúng.
08. c. Xin Chúa tẩy rửa chúng ta sạch mọi tội nhẹ để xứng đáng rƣớc Chúa ngự
vào lòng.
10. c. Cả a và b đúng
11. c. Cả a và b đúng.
12. c. Các tội chúng ta đã phạm.
13. c. Cả a và b đúng.
II. Ô Chữ
1. Thánh Thể
2. Thánh lễ
3. Hồn xác
4. Thiên Chúa
5. Xƣng tội
6. Ơn thánh
7. Trông cậy
8. Bí tích
Hàng dọc : Thống Hối

Gb. Nguyễn Thái Hùng
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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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