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TÔI TIN KÍNH
CHÚA GIÊSU KITÔ,
CON MỘT THIÊN CHÚA

4 - Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 2 Giáo phận Banmêthuột

Gặp gỡ 1
Thiên Chúa Ban Con Của Ngài Cho Trần Gian
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 3,16
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
5 - Gb. Nguyễn Thái Hùng

II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Khi tới thời gian thực hiện lời hứa, ai đã sai Con Một yêu dấu đến
cứu độ trần gian?
2. Đức Giêsu còn đƣợc gọi là Đức Kitô vì Ngài đƣợc ai thánh hiến?
3. Con Một yêu dấu của Thiên Chúa tên là gì?
4. Đức Giêsu còn đƣợc gọi là gì?
5. Theo tiếng Do thái, từ gì có nghĩa là “Thiên Chúa cứu độ”?
6. Đức Giêsu Kitô là Con của ai?
7. Chúng ta tuyên xƣng ai là Con 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 LÒNG
“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
6 - Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 2 Giáo phận Banmêthuột

Gặp gỡ 2
Con Thiên Chúa Xuống Thế Làm Ngƣời
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Luca 1,35
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
7 - Gb. Nguyễn Thái Hùng

II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm ngƣời để tỏ cho chúng ta biết
tình yêu của ai?
2. Ai đã dùng quyền năng Chúa Thánh Thần mà cho Ngôi Hai nhập
thể trong lòng Trinh nữ Maria?
3. Chúa Cha đã dùng quyền năng Chúa Thánh Thần mà cho ai nhập
thể trong lòng Trinh nữ Maria?
4. Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm ngƣời để chúng ta đƣợc kết
hiệp với Ngài và trở nên con của ai?
5. Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm ngƣời để cứu chúng ta khỏi
điều gì?
6. Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm ngƣời để làm mẫu mực cho
chúng ta sống thế nào?
7. Chúa Cha đã dùng quyền năng ai mà cho Ngôi Hai nhập thể trong
lòng Trinh nữ Maria?
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 sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao
sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra
sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.”
Tin mừng thánh Luca 1,35
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Gặp gỡ 3
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 2,51a-52
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
9 - Gb. Nguyễn Thái Hùng

II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Tại Nadarét, ai luôn vâng lời cha mẹ?
2. Chúa Giêsu sinh ra ở đâu?
3. Tại Nadarét, Chúa Giêsu luôn tuân giữ điều gì?
4. Tại Nadarét, với công việc, Chúa Giêsu thế nào?
5. Chúa Giêsu lớn lên ở đâu?
6. Tại Nadarét, với cha mẹ, Chúa Giêsu thế nào?
7. Tại Nadarét, với mọi ngƣời, Chúa Giêsu 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
“Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng
vâng phục các ngài. 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 2,51a-52
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Gặp gỡ 4
Bổn Phận Con Cái Trong Gia Đình
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu sách Huấn ca 7,27-28
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
11 - Gb. Nguyễn Thái Hùng

II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Trong gia đình, chúng ta phải làm gì với những công việc chung
hằng ngày?
2. Trong gia đình, hằng ngày chúng ta phải chu toàn việc gì?
3. Noi gƣơng Chúa Giêsu tại Nadarét, với việc làm chúng ta phải thế
nào?
4. Đối với ông bà, cha mẹ, anh chị … chúng ta phải có tấm lòng thế
nào?
5. Noi gƣơng Chúa Giêsu tại Nadarét, với cha mẹ, ngoài vâng lời
chúng ta phải làm gì nữa?
6. Noi gƣơng Chúa Giêsu tại Nadarét, với cha mẹ, chúng ta phải thế
nào?
7. Để cả nhà sống vui, mọi ngƣời trong gia đình phải luôn 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
“Cha con, con hãy hết lòng tôn kính, và đừng quên ơn mẹ đã
mang nặng đẻ đau. Hãy luôn nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành,
công ơn ấy, con sẽ lấy chi đáp đền cho cân xứng?”
Huấn ca 7,27-28
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Gặp gỡ 5
Chúa Giêsu Bắt Đầu Cuộc Sống Công Khai
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Máccô 1,11
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
13 - Gb. Nguyễn Thái Hùng

II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, ai đã tuyên bố “Con là Con yêu dấu
của Cha, Cha hài lòng về con”?
2. Ai đã đến sông Giođan chịu phép rửa bởi ông Gioan?
3. Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông nào?
4. Chúa Giêsu chịu ai cám dỗ?
5. Việc Chúa Giêsu chịu phép rửa nói lên việc Ngài liên đới với ai để
cứu chuộc loài ngƣời tội lỗi?
6. Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, ai đã ngự xuống trên Ngài?
7. Ai làm phép rửa cho 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 LÒNG
“Lại có tiếng từ trời phán rằng:
“Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.”
Tin mừng thánh Máccô 1,11
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Gặp gỡ 6
Chúa Giêsu Loan Báo Nƣớc Thiên Chúa
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Luca 4,43
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
15 - Gb. Nguyễn Thái Hùng

II. Ô CHỮ
Những gợi ý
1. Khi loan báo, Chúa
Giêsu mời gọi mọi
ngƣời gia nhập Nƣớc
của ai?
2. Ai đã dùng hình ảnh
viên ngọc, hạt cải… để
nói về Nƣớc Thiên
Chúa?
3. Ngoài hình ảnh viên
ngọc, hạt cải, Chúa
Giêsu còn dùng hình
ảnh gì để nói về Nƣớc
Thiên Chúa?
4. Để đƣợc vào Nƣớc
Thiên Chúa, chúng ta
phải tin vào điều gì?
5. Để đƣợc vào Nƣớc
Thiên Chúa, chúng ta
phải làm gì?
6. Để đƣợc vào Nƣớc Thiên Chúa, chúng ta phải có thái đội nào khi
đón nhận Lòng thƣơng xót vô biên của Thiên Chúa?
7. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh viên ngọc, hạt cải… để nói về Nƣớc
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
“Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa
cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.”
Tin mừng thánh Luca 4,43
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Gặp gỡ 7
Những Dấu Chỉ Về Nƣớc Thiên Chúa
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 12,28
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
17 - Gb. Nguyễn Thái Hùng

II. Ô CHỮ
Những gợi ý
1. Qua các phép lạ,
chứng tỏ Chúa Giêsu
có quyền năng cao
cả, vì Ngài là Con
của ai?
2. Ai đã làm phép lạ
nƣớc biến thành
rƣợu?
3. Qua các phép lạ,
Chúa Giêsu mời gọi
chúng ta tin vào Ngài
là Đấng Cứu Thế,
đƣợc ai sai đến để
thiết lập Nƣớc Thiên
Chúa?
4. Chúa Giêsu đã làm
cho ngƣời chết thế
nào?
5. Với các bệnh tật,
Chúa Giêsu đã làm
gì?
6. Qua các phép lạ Chúa Giêsu đã làm, chứng tỏ Nƣớc của ai đã hiện
diện giữa chúng ta?
7. 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 LÒNG
“Nếu Ta dựa vào Thần Khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ,
thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.”
Tin mừng thánh Mátthêu 12,28
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Gặp gỡ 8
Chúa Giêsu Tuyển Chọn Các Tông Đồ
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Luca 6,13
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

19 - Gb. Nguyễn Thái Hùng

II. Ô CHỮ
Những gợi ý
1. Ai đã chọn Mƣời Hai
ngƣời làm tông đồ?
2. Chúa Giêsu đã chọn
12 Tông đồ và đặt ai
làm đầu?
3. Khi đi rao giảng Tin
mừng, Chúa Giêsu đã
chọn 12 ngƣời làm gì để
cộng tác với Ngài?
4. Chúa Giêsu đã chọn
bao nhiêu ngƣời làm
Tông đồ?
5. Chúa Giêsu đã trao
cho thánh Phêrô và các
Tông đồ quyền tha thứ
điều gì?
6. Với các chân lý cứu
độ, Chúa Giêsu đã trao
cho thánh Phêrô và các
Tông đồ quyền gì?
7. Các Đức Giám mục là những ngƣời kế vị 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
“Ngài kêu các môn đệ lại,
chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.”
Tin mừng thánh Luca 6,13
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Gặp gỡ 9
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 23,46
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
21 - Gb. Nguyễn Thái Hùng

II. Ô CHỮ
Những gợi ý
1. Ai báo trƣớc việc
Ngài sẽ bị bắt, bị kết
án tử hình và bị giết
chết?
2. Việc Chúa Giêsu
xuống ngục tổ tông nói
lên Ngài đem điều gì
cho những ngƣời công
chính đã chết trƣớc
Ngài?
3. Chúa Giêsu chịu thế
nào và chết trên thập
giá?
4. Chúa Giêsu chịu
chết dƣới thời tổng trấn
nào?
5. Chúa Giêsu chết tại
đâu?
6. Chúa Giêsu báo
trƣớc Ngài sẽ bị giết chết nhƣng khi nào thì sống lại?
7. Việc Chúa Giêsu xuống đâu nói lên Ngài đã chết thật?
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 Giêsu kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác
hồn con trong tay Cha. Nói xong, Người tắt thở.”
Tin mừng thánh Luca 23,46
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Gặp gỡ 10
Chúa Giêsu Chết Để Cứu Chuộc Loài Ngƣời
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Thƣ Rôma 5,8
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
23 - Gb. Nguyễn Thái Hùng

II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Ai đã chịu chết để cứu chuộc loài ngƣời chúng ta?
2. Chúa Giêsu chịu chết để tỏ lòng yêu mến, vâng phục ai?
3. Cái chết của Chúa Giêsu đã tẩy xóa mọi tội lỗi của loài ngƣời và
giao hòa loài ngƣời với ai?
4. Chúa Giêsu nộp mình chịu chết vào dịp lễ nào?
5. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đón nhận mọi đau khổ với lòng yêu
mến để đƣợc làm gì với Ngài mật thiết hơn?
6. Chúa Giêsu là Chiên Vƣợt Qua đã đổ máu mình để cứu chuộc loài
ngƣời và lập nên điều gì giữa Thiên Chúa và loài ngƣời?
7. Khi nộp mình chịu chết vào dịp lễ Vƣợt Qua, Chúa Giêsu có ý nói
rằng chính Ngài là gì đã đổ máu mình để cứu chuộc loài 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
“Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những
người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.”
Thư Rôma 5,8
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Gặp gỡ 11
Chúa Giêsu Phục Sinh
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 28,5-6a
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
25 - Gb. Nguyễn Thái Hùng

II. Ô CHỮ
Những gợi ý
1. Ai đã hiện
ra với các tông
đồ cùng ăn
ƣớc và trò
chuyện thân
mật với họ?
2. Tin vào
Chúa Giêsu
Phục sinh,
chúng ta luôn
trung thành
giữ điều gì?
3. Tin vào ai
Phục sinh, chúng ta luôn sống vui tƣơi, tin tƣởng…?
4. Sau khi chết, Chúa Giêsu đƣợc an táng trong mộ, khi nào Ngài đã
phục sinh nhƣ lời Ngài đã báo trƣớc?
5. Sau nhiều lần gặp Chúa Phục sinh, các môn đệ mạnh dạn làm gì?
6. Sau nhiều lần gặp Chúa Phục sinh, ai mạnh dạn rao giảng và sẵn
sàng chết để làm chứng cho Ngài?
7. Tin vào Chúa Giêsu Phục sinh, chúng ta luôn trung thành giữ Luật
Chúa để đƣợc giữ phần gì với 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
“Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: “Này các bà, các bà đừng sợ!
Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu, Đấng bị đóng đinh.
Ngài không có ở đây, vì Ngài đã trỗi dậy như Ngài đã nói.”
Tin mừng thánh Mátthêu 28,5-6a
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Gặp gỡ 12
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 Thƣ Rôma 6,4b
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ
Những gợi ý
1. Việc Chúa
Giêsu phục sinh
chứng thực
Chúa Giêsu là
Con của ai?
2. Mầu nhiệm
Vƣợt Qua của
Chúa Giêsu mời
gọi chúng ta dứt
bỏ tội lỗi, để
sống đời sống
mới trong ai?
3. Mầu nhiệm gì của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta dứt bỏ tội lỗi, để
sống đời sống mới?
4. Việc Chúa Giêsu phục sinh chứng thực những lời Thiên Chúa hứa
trong đâu nay đã thực hiện?
5. Nhờ sự chết và phục sinh, Chúa Giêsu giải thoát chúng ta khỏi điều
gì?
6. Nhờ sự chết và phục sinh, Chúa Giêsu đem lại cho chúng ta niềm
hy vọng mai sau sẽ đƣợc nhƣ thế nào với Ngài?
7. Việc Chúa Giêsu phục sinh chứng thực mọi điều Chúa Giêsu đã nói
và làm đều 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
“Cũng như Ngài đã được sống lại từ cõi chết
nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha,
thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.”
Thư Rôma 6,4b
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Gặp gỡ 13
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 sách Công vụ Tông đồ 1,11
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Sau khi Chúa Giêsu lên trời, Ngài cử ai đến với chúng ta?
2. Ai đã lên trời?
3. Việc Chúa Giêsu lên trời là Ngài đƣợc ai tôn vinh?
4. Ngày nay, Chúa Giêsu hiển trị qua việc hiện diện cách mầu nhiệm
trên trần gian nhƣ là Chúa của lịch sử và là đầu của ai?
5. Ngày nay, Chúa Giêsu hiển trị qua việc hiện diện cách nào trên trần
gian?
6. Chúa Giêsu sẽ lại đến trong thế nào?
7. Việc Chúa Giêsu lên trời là Ngài đƣợc Chúa Cha tôn vinh và không
ngừng làm 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
“Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời,
cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Ngài lên trời.”
Công vụ Tông đồ 1,11
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Gặp gỡ 14
Tứ Chung
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 5,28b-29
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Ai phán xét con ngƣời?
2. Nơi đâu là tình trạng hạnh phúc tràn đầy và vĩnh viễn?
3. Sau khi chết, cái gì chịu phán xét trƣớc tòa Chúa?
4. Sau khi chết, thân xác trở về bụi đất, chờ ngày gì?
5. Nơi đâu là tình trạng xa lìa Thiên Chúa đời đời?
6. Nơi đâu là tình trạng của những ngƣời chết trong ơn nghĩa Chúa,
nhƣng cần đƣợc thanh luyện trƣớc khi hƣởng hạnh phúc thiên đàng?
7. Lúc nào, linh hồn và thân xác sẽ kết hợp mà chịu phán xét chung?
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
“Mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con và sẽ ra khỏi đó:
Ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống;
ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án.”
Tin mừng thánh Gioan 5,28b-29
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Gặp gỡ 15
Ôn tập 1 (Gặp gỡ 1-14)
I. Câu Kinh Thánh Học Thuộc Lòng (Gặp gỡ 1-14)
1. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào
Con của Ngƣời thì khỏi phải chết, nhƣng đƣợc sống muôn đời.” (Ga
3,16)
2. “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ
rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ đƣợc gọi là Con
Thiên Chúa.” (Lc 1,35)
3. “Sau đó, Ngƣời đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng
vâng phục các ngài. Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao
lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và ngƣời ta.” (Lc 2,51a-52)
4. “Cha con, con hãy hết lòng tôn kính, và đừng quên ơn mẹ đã mang
nặng đẻ đau. Hãy luôn nhớ công ơn dƣỡng dục sinh thành, công ơn ấy,
con sẽ lấy chi đáp đền cho cân xứng?” (Hc 7,27-28)
5. “Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha
hài lòng về Con.” (Mc 1,11)
6. “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nƣớc Thiên Chúa cho các thành
khác nữa, vì tôi đƣợc sai đi cốt để làm việc đó.” (Lc 4,43)
7. “Nếu Ta dựa vào Thần Khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là
triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.” (Mt 12,28)
8. “Ngài kêu các môn đệ lại, chọn lấy mƣời hai ông và gọi là Tông
Đồ.” (Lc 6,13)
9. “Đức Giêsu kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong
tay Cha. Nói xong, Ngƣời tắt thở.” (Lc 23,46)
10. “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những
ngƣời tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thƣơng chúng ta.”
(Rm 5,8)
11. “Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: “Này các bà, các bà đừng
sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu, Đấng bị đóng đinh. Ngài không có
ở đây, vì Ngài đã trỗi dậy nhƣ Ngài đã nói.” (Mt 28,5-6a)
12. “Cũng nhƣ Ngài đã đƣợc sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh
hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng đƣợc sống một đời sống mới.”
(Rm 6,4b)
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13. “Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và đƣợc rƣớc lên trời, cũng
sẽ ngự đến y nhƣ các ông đã thấy Ngài lên trời.” (Cv 1,11)
14. “Mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng ngƣời Con và sẽ ra khỏi đó: Ai
đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để đƣợc sống; ai đã làm điều dữ, thì
sẽ sống lại để bị kết án.” (Ga 5,28b-29)
II. Ghi Nhớ
Em hãy tìm xem những cụm từ này được trích từ sách nào.
1. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một.”
2. “Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ đƣợc gọi là Con Thiên Chúa.”
3. “Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan.”
4. “Cha con, con hãy hết lòng tôn kính, và đừng quên ơn mẹ đã mang
nặng đẻ đau.”
5. “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.”
6. “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nƣớc Thiên Chúa cho các thành
khác nữa.”
7. “Nếu Ta dựa vào Thần Khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ.”
8. “Ngài chọn lấy mƣời hai ông và gọi là Tông Đồ.”
9. “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.”
10. “Đức Kitô đã chết vì chúng ta.”
11. “Ngài đã trỗi dậy nhƣ Ngài đã nói.”
12. “Ngài đã đƣợc sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của
Chúa Cha.”
13. “Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và đƣợc rƣớc lên trời.”
14. “Ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để đƣợc sống.”
III. Ô Chữ
Những gợi ý
1. Ai đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những ngƣời tội
lỗi? (Rm 5,8)
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2. Ai
lên
tiếng
bảo
các
phụ
nữ:
“Này
các
bà,
các
bà
đừng
sợ!
Tôi
biết
các bà tìm Đức Giêsu, Đấng bị đóng đinh. Ngài không có ở đây, vì
Ngài đã trỗi dậy nhƣ Ngài đã nói.”? (Mt 28,5-6a)
3. Cũng nhƣ Đức Giêsu đã đƣợc sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng
vinh hiển của ai, thì chúng ta cũng đƣợc sống một đời sống mới? (Rm
6,4b)
4. Sau đó, Đức Giêsu đi xuống cùng với cha mẹ, trở về đâu và hằng
vâng phục các ngài? (Lc 2,51a-52)
5. Chúa Giêsu kêu các môn đệ lại, chọn lấy mƣời hai ông và gọi là gì?
(Lc 6,13)
6. Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ
rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ đƣợc gọi là Con
của ai? (Lc 1,35)
7. Ai yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của
Ngƣời thì khỏi phải chết, nhƣng đƣợc sống muôn đời? (Ga 3,16)
8. Ai, Đấng vừa lìa bỏ các ông và đƣợc rƣớc lên trời, cũng sẽ ngự đến
y nhƣ các ông đã thấy Ngài lên trời? (Cv 1,11)
9. Nếu Chúa Giêsu dựa vào Thần Khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì
quả là điều gì của Thiên Chúa đã đến giữa các ông? (Mt 12,28)
Hàng dọc :
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Gặp gỡ 15
Ôn tập 2 (Gặp gỡ 1-14)
I. Trắc Nghiệm
01. Vì sao chúng ta tuyên xƣng Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa?
a. Vì Đức Giêsu Kitô là Con Một Thiên Chúa.
b. Đƣợc Chúa Cha sinh ra từ đời đời.
c. Ngài là Thiên Chúa nhƣ Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.
d. Cả a, b và c đúng.
02. Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm ngƣời để làm gì?
a. Để cứu chguộc chúng ta khỏi tội lỗi.
b. Để tỏ cho chúng ta biết tình yêu của Thiên Chúa.
c. Để mẫu mực cho chúng ta sống thánh thiện …
d. Cả a, b và c đúng.
03. Tại Nadarét, Chúa Giêsu đã sống thế nào?
a. Luôn tuân giữ Luật Chúa.
b. Luôn vâng lời cha mẹ.
c. Chăm chỉ làm việc và yêu thƣơng mọi ngƣời.
d. Cả a, b và c đúng.
04. Đối với ai chúng ta phải hiếu thảo và vâng lời?
a. Ông bà.
b. Cha mẹ.
c. Anh chị…
d. Cả a, b và c đúng.
05. Khi Chúa Giêsu chiụ phép rửa, điều gì đã xảy ra?
a. Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Giêsu.
b. Chúa Cha tuyên bố: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng
về con.”
c. Mọi ngƣời nhận ra Đức Giêsu là Đấng Cứu thế.
d. Chỉ có a và b đúng.
06. Những hình ảnh nào đƣợc Chúa Giêsu dùng để nói về Nƣớc
Thiên Chúa?
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a. Tiệc cƣới.
c. Hạt cải…

b. Ngọc trai.
d. Cả a, b và c đúng.

07. Những phép lạ nào Chúa Giêsu đã làm?
a. Gieo mình từ trên núi cao xuống. b. Nƣớc hóa thành rƣợu.
c. Dẹp yên sóng gió.
d. Chỉ có b và c đúng.
08. Ai không phải là tông đồ đƣợc Chúa Giêsu tuyển chọn?
a. Ông Phêrô.
b. Ông Giacôbê.
c. Ông Philatô.
d. Ông Mátthêu.
09. Chúa Giêsu báo trƣớc về cái chết của Ngài nhƣ thế nào?
a. Ngài sẽ bị bắt.
b. Ngài sẽ bị kết án tử hình và bị giết chết.
c. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.
d. Cả a, b và c đúng.
10. Chúa Giêsu chịu chết để làm gì?
a. Để tỏ lòng yêu mến Chúa Cha.
b. Để tỏ lòng vâng phục Chúa Cha.
c. Để cứu chuộc loài ngƣời chúng ta.

d. Cả a, b và c đúng.

11. Dựa vào đâu mà biết Chúa Giêsu đã phục sinh?
a. Ngôi mộ trống.
b. Chúa Giêsu đã nhiều lần hiện ra với các môn đệ.
c. Chúa Giêsu đã cùng ăn uống và chuyện trò thân mật với các môn đệ.
d. Cả a, b và c đúng.
12. Việc Chúa Giêsu phục sinh chứng thực điều gì?
a. Chúa Giêsu chính là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật.
b. Những lời Thiên Chúa hứa trong Cựu Ƣớc nay đã đƣợc thực hiện.
c. Mọi điều Chúa Giêsu đã nói và đã làm đều chân thật.
d. Cả a, b và c đúng.
13. Việc Chúa Giêsu lên trời có ý nghĩa gì?
a. Chúa Giêsu đƣợc Chúa Cha tôn vinh.
b. Chúa Giêsu không ngừng chuyển cầu cho chúng ta.
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c. Chúa Giêsu cử Thánh Thần đến với chúng ta.
d. Cả a, b và c đúng.
14. Nơi đâu là tình trạng hạnh phúc tràn đầy và vĩnh viễn?
a. Luyện ngục.
b. Hỏa ngục.
c. Thiên đàng.
d. Trần gian.
II. Ô Chữ
Những gợi ý
1. Qua các
phép lạ, Chúa
Giêsu mời gọi
chúng ta tin
vào Ngài là ai?
2. Chúa Cha đã
dùng quyền
năng Chúa
Thánh Thần
mà cho ai nhập
thể trong lòng
Trinh nữ
Maria?
3. Ai đã hiện ra với các tông đồ cùng ăn uống và trò chuyện thân mật
với họ?
4. Ai đã chịu chết để cứu chuộc loài ngƣời chúng ta?
5. Tại Nadarét, ai luôn vâng lời cha mẹ?
6. Con Một yêu dấu của Thiên Chúa tên là gì?
7. Khi loan báo, Chúa Giêsu mời gọi mọi ngƣời gia nhập nƣớc của ai?
8. Chúa Giêsu chết tại đâu?
9. Việc Chúa Giêsu phục sinh chứng thực những lời Thiên Chúa hứa
trong đâu nay đã thực hiện?
Hàng dọc :
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Gặp gỡ 15
Ôn tập 3 (Gặp gỡ 1-14)
I. Trắc Nghiệm
01. Vì sao Đức Giêsu còn đƣợc gọi là Đức Kitô?
a. Vì Ngài đƣợc Thiên Chúa thánh hiến.
b. Đƣợc Thiên Chúa xức dầu Thánh Thần để đảm nhận sứ mạng cứu độ.
c. Vì Ngài là con Đức Maria.
d. Chỉ có a và b đúng.
02. Chúa Cha đã dùng quyền năng Chúa Thánh Thần mà cho ai nhập
thể trong lòng Trinh nữ Maria?
a. Ngôi Cha.
b. Ngôi Hai.
c. Ngôi Ba.
d. Cả a, b và c đúng.
03. Cuộc sống của Chúa Giêsu tại Nadarét dạy chúng ta điều gì?
a. Luôn tuân giữ Luật Chúa.
b. Hiếu thảo và vâng lời cha mẹ.
c. Chăm chỉ làm việc và yêu thƣơng mọi ngƣời.
d. Cả a, b và c đúng.
04. Đối với ai chúng ta phải hiếu thảo và vâng lời?
a. Ông bà.
b. Cha mẹ.
c. Anh chị…
d. Cả a, b và c đúng.
05. Việc Chúa Giêsu chịu phép rửa nói lên điều gì?
a. Chúa Giêsu liên đới với tội nhân để cứu chuộc loài ngƣời tội lỗi.
b. Chúa Giêsu báo trƣớc mầu nhiệm vƣợt qua của Ngài và phép rửa
của chúng ta.
c. Chúa Giêsu là một tội nhân.
d. Chỉ có a và b đúng
06. Chúng ta phải làm gì để đƣợc vào Nƣớc Thiên Chúa?
a. Phải sám hối.
b. Tin vào Tin mừng.
c. Khiêm tốn đón nhận lòng thƣơng xót vô biên của Thiên Chúa.
d. Cả a, b và c đúng
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07. Các phép lạ chứng tỏ điều gì?
a. Chúa Giêsu có quyền năng cao cả.
b. Nƣớc Thiên Chúa đã hiện diện giữa chúng ta.
c. Mọi ngƣời đƣợc yêu thƣơng.
d. Chỉ có a và b đúng.
08. Chúa Giêsu đã trao cho thánh Phêrô và các Tông đồ những quyền
nào?
a. Quyền giảng dạy các chân lý cứu độ.
b. Quyền tha thứ tội lỗi.
c. Quyền cai quản và điều khiển Hội Thánh.
d. Cả a, b và c đúng.
09. Việc Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông nói lên điều gì?
a. Chúa Giêsu đã chết thật.
b. Chúa Giêsu đem ơn cứu độ cho những ngƣời công chính chết
trƣớc Ngài.
c. Chúa Giêsu đem ơn cứu độ cho Hội Thánh.
d. Chỉ có a và b đúng.
10. Khi chịu điều gì, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đón nhận mọi đau
khổ với lòng yêu mến, để kết hiệp với Ngài mật thiết hơn?
a. Đói khát.
b. Đau khổ.
c. Bệnh tật.
d. Đánh đòn.
11. Tin vào Chúa Giêsu phục sinh, chúng ta phải sống thế nào để đƣợc
dự phần vinh quang với Ngài?
a. Luôn tin tƣởng.
b. Luôn sống vui tƣơi.
c. Luôn trung thành giữ luật Chúa.
d. Cả a, b và c đúng.
12. Nhờ sự chết và phục sinh, Chúa Giêsu đã làm gì cho chúng ta?
a. Giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi.
b. Ban sự sống mới.
c. Đem lại cho chúng ta niềm hy vọng mai sau sẽ đƣợc phục sinh với
Ngài.
d. Cả a, b và c đúng.
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13. Ngày nay Chúa Giêsu hiển trị qua việc hiện diện cách mầu nhiệm
trên trần gian nhƣ là gì?
a. Nhƣ là Chúa của lịch sử.
b. Nhƣ là Đầu của Hội Thánh.
c. Sẽ lại đến trong vinh quang.
d. Cả a, b và c đúng.
14. Sau khi chết, thể xác con ngƣời thế nào?
a. Chịu phán xét trƣớc tòa Chúa.
b. Trở về bụi đất.
c. Chờ ngày sống lại.
d. Chỉ có b và c đúng.
II. Ô Chữ
Những gợi ý
1. Khi đi rao giảng Tin
mừng, Chúa Giêsu đã chọn
12 ngƣời làm gì để cộng tác
với Ngài?
2. Tại Nadarét, Chúa Giêsu
luôn tuân giữ điều gì?
3. Đức Giêsu còn đƣợc gọi là
Đức Kitô vì Ngài đƣợc ai
thánh hiến?
4. Ai báo trƣớc việc Ngài sẽ
bị bắt, bị kết án tử hình và bị
giết chết?
5. Qua các phép lạ, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tin vào Ngài là Đấng
Cứu Thế, đƣợc ai sai đến để thiết lập Nƣớc Thiên Chúa?
6. Để đƣợc vào Nƣớc Thiên Chúa, chúng ta phải tin vào điều gì?
7. Mầu nhiệm gì của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta dứt bỏ tội lỗi, để
sống đời sống mới?
8. Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm ngƣời để làm mẫu mực cho
chúng ta sống thế nào?
9. Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, ai đã ngự xuống trên Ngài?
10. Việc Chúa Giêsu lên trời là Ngài đƣợc Chúa Cha tôn vinh và
không ngừng làm gì cho chúng ta?
Hàng dọc :
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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PHẦN II
+++++++

SỐNG NHƢ CON CÁI THIÊN CHÚA
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Gặp gỡ 16
Con Ngƣời Là Hình Ảnh Thiên Chúa
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Thƣ Êphêxô 4,24
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ
Những gợi ý

1. Con ngƣời là hình ảnh của ai?
2. Ai đã chết và sống lại để phục hồi hình ảnh Thiên Chúa nơi con
ngƣời?
3. Ai thế nào, ấy là phúc thật, vì chƣng sẽ đƣợc đất Đức Chúa Trời là
của mình vậy?
4. Ai làm cho ngƣời ta thế nào, ấy là phúc thật, vì chƣng sẽ đƣợc gọi
là con Đức Chúa Trời vậy?
5. Điều gì đã làm tổn thƣơng hình ảnh Thiên Chúa nơi con ngƣời?
6. Con đƣờng dẫn đến hạnh phúc đích thực đƣợc Chúa Giêsu dạy là
gì?
7. Ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật, vì chƣng sẽ đƣợc thấy mặt 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 phải mặc lấy con người mới,
là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa
để thật sự sống công chính và thánh thiện.”
Thư Êphêxô 4,24
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Gặp gỡ 17
Con Ngƣời Có Tự Do
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Thƣ Galát 5,13
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ
Những gợi ý

1. Tự do là khả năng ai ban cho con ngƣời?
2. Thiên Chúa là Sự Thiện thế nào?
3. Con ngƣời có đƣợc tự do đích thực khi biết sử dụng tự do ấy để làm
sự gì?
4. Tự do đạt tới mức độ hoàn hảo khi quy hƣớng về ai là Sự Thiện
tuyệt đối?
5. Thiên Chúa ban cho ai tự do để họ chịu trách nhiệm về các hành vi
của mình?
6. Con ngƣời có thể lạm dụng tự do khi chọn lựa sự gì?
7. Con ngƣời có tự do nên phải chịu thế nào về các việc mình làm?
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 đã được gọi để hưởng tự do.
Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt,
nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau.”
Thư Galát 5,13
46 - Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 2 Giáo phận Banmêthuột

Gặp gỡ 18
Trách Nhiệm Luân Lý
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Thƣ Rôma 14,12
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ
Những gợi ý

1. Điều gì chúng ta nhắm tới ảnh hƣởng đến đến việc chúng ta làm?
2. Hoàn cảnh có thể làm giảm thiểu hay gia tăng điều gì của chúng ta?
3. Ngoài lộng ngôn, thề gian, trộm cắp, gian dối, chúng ta còn không
đƣợc làm điều gì vì tự nó là xấu nghiêm trọng?
4. Điều gì có thể làm giảm thiểu hay gia tăng trách nhiệm của chúng ta?
5. Ngoài thề gian, trộm cắp, gian dối, giết ngƣời, chúng ta còn không
đƣợc làm điều gì vì tự nó là xấu nghiêm trọng?
6. Ngoài lộng ngôn, trộm cắp, gian dối, giết ngƣời, chúng ta còn
không đƣợc làm điều gì vì tự nó là xấu nghiêm trọng?
7. Chúng ta không bao giờ đƣợc phép làm những việc vì tự nó là xấu
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
“Mỗi người trong chúng ta
sẽ phải trả lời về chính mình trước mặt Thiên Chúa.”
Thư Rôma 14,12
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Gặp gỡ 19
Lƣơng Tâm
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Thƣ Rôma 2,15
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
49 - Gb. Nguyễn Thái Hùng

II. Ô CHỮ
Những gợi ý
1. Lƣơng tâm là
luật tự nhiên
mà ai đã đặt
sẵn trong lòng
con ngƣời để
soi dẫn họ làm
lành lánh dữ?
2. Điều gì là
luật tự nhiên
mà Thiên Chúa
đã đặt sẵn trong
lòng con ngƣời
để soi dẫn họ
làm lành lánh
dữ?
3. Để có một lƣơng tâm ngay thẳng, chúng ta phải huấn luyện lƣơng
tâm qua việc thấm nhuần Lời Chúa và các giáo huấn của ai?
3. Chúng ta phải lắng nghe và làm theo tiếng nói gì?
4. Để có một lƣơng tâm ngay thẳng, chúng ta phải huấn luyện lƣơng
tâm qua việc thấm nhuần điều gì?
5. Không chịu làm gì khiến lƣơng tâm thiếu hiểu biết và phán đoán sai
lạc?
7. Để có một lƣơng tâm ngay thẳng, chúng ta phải làm gì lƣơng tâm
qua việc thấm nhuần Lời 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 LÒNG
“Họ cho thấy là điều gì Luật đòi hỏi, thì đã được ghi khắc trong
lòng họ. Lương tâm họ cũng chứng thực điều đó, vì họ tự phán
đoán trong lòng, khi thì cho mình là trái, khi thì cho mình là phải.”
Thư Rôma 2,15
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Gặp gỡ 20
Luật Luân Lý
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Thƣ Rôma 13,8
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ
Những gợi ý

1. Ai đã ban luật luân lý để hƣớng dẫn chúng ta đi trong đƣờng lối của
Ngài?
2. Luật Tân Ƣớc là luật yêu thƣơng đƣợc ai công bố trong Bài Giảng
Trên Núi và trong Bữa Tiệc Ly?
3. Luật nào là luật yêu thƣơng?
4. Luật nào là luật đƣợc Thiên Chúa ban qua ông Môsê tại núi Xinai?
5. Luật Tân Ƣớc là luật gì đƣợc Chúa Kitô công bố?
6. Luật Tân Ƣớc kiện toàn luật tự nhiên và luật Cựu Ƣớc, đòi chúng ta
phải thay đổi tận cõi lòng, để nên hoàn thiện nhƣ Cha trên trời là Đấng
thế nào?
7. Luật Cựu Ƣớc gồm tóm trong kinh 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
“Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái;
vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật.”
Thư Rôma 13,8
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Gặp gỡ 21
Ơn Chúa
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 15,5b
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ
Những gợi ý

1. Ơn Chúa là những ân huệ ai ban để giúp chúng ta sống xứng đáng
là con cái Thiên Chúa?
2. “Không có Thầy, các con chẳng làm gì đƣợc!” Đây là lời của ai?
3. Nếu không có điều gì giúp, thì chúng ta không thể sống đẹp lòng
Chúa?
4. Ơn Chúa là những điều gì Thiên Chúa ban để giúp chúng ta sống
xứng đáng là con cái Ngài?
5. Các ơn đặc biệt gọi là gì?
6. Với ơn Chúa, chúng ta phải làm gì để mau mắn đón nhận và cộng
tác?
7. Ơn công chính hóa là ơn Chúa ban giúp chúng ta làm gì vào đời
sống Ba Ngôi 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 LÒNG
“Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.”
Tin mừng thánh Gioan 15,5b
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Gặp gỡ 22
Tội Lỗi
I. HÌNH TÔ MÀU

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

Những gợi ý
1. Tội trọng là cố tình phạm luật ai trong những điều quan trọng mà
chúng ta đã kịp suy biết?
2. Tội trọng làm mất điều gì giữa chúng ta với Thiên Chúa?
3. Tội là lời nói, việc làm hoặc điều gì trái với luật Chúa dạy?
4. Tội nhẹ làm cho chúng ta giảm bớt lòng gì đối với Chúa?
5. Tội trọng làm mất tình nghĩa giữa chúng ta với Thiên Chúa và nếu
không làm gì, chúng ta phải xa cách Ngài đời đời?
6. Đứng đầu các thói xấu có liên hệ với bảy mối tội đầu là thói xấu
nào?
7. Có hai thứ tội : Một là tội nhẹ, hai là … … …?
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 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
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Gặp gỡ 23
Nhân Đức
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Thƣ Philípphê 4,8b
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Nhân đức đối thần là nhân đức siêu nhiên mà ai ban cho ngƣời Kitô
hữu?
2. Điều gì là xu hƣớng thƣờng xuyên và bền vững để làm điều thiện?
3. Có 2 thứ nhân đức: một là nhân đức nhân bản, hai là nhân đức gì?
4. Nhân đức đối thần là nhân đức siêu nhiên mà Thiên Chúa ban cho
ngƣời Kitô hữu, để hành động nhƣ con cái Thiên Chúa và đáng hƣởng
sự sống gì?
5. Nhân đức nhân bản là đức tính căn bản giúp con ngƣời điều chỉnh
các hành vi, hƣớng dẫn điều gì cho phù hợp với lý trí và đức tin?
6. Nhân đức gì là đức tính căn bản giúp con ngƣời điều chỉnh các hành
vi, hƣớng dẫn nếp sống cho phù hợp với lý trí và đức tin?
7. Nhân đức là xu hƣớng thƣờng xuyên và bền vững để làm 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
“Những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý.”
Thư Philípphê 4,8b
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Gặp gỡ 24
Các Nhân Đức Nhân Bản
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu sách Khôn Ngoan 8,7b
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Đức công bằng là nhân đức giúp chúng ta trả lại cho ai những gì
thuộc về Thiên Chúa?
2. Đức gì là nhân đức giúp chúng ta trả lại cho Thiên Chúa những gì
thuộc về Ngài?
3. Khôn ngoan, công bằng, can đảm và tiết độ là nhân đức gì?
4. Đức gì là nhân đức giúp chúng ta kiên trì và quyết tâm theo đuổi
điều thiện?
5. Đức gì là nhân đức giúp chúng ta kiềm chế sức lôi cuốn của các thú
vui?
6. Đức can đảm là nhân đức giúp chúng ta kiên trì và thế nào theo
đuổi điều thiện?
7. Đức gì là nhân đức giúp chúng ta nhận ra các việc tốt lành cần làm?
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 Khôn Ngoan dạy cho biết sống tiết độ, cẩn trọng,
công bình và dũng mãnh.”
Khôn Ngoan 8,7b
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Gặp gỡ 25
Quan Tâm Tới Ngƣời Khác
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu sách Huấn ca 7,34-35
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ
Những
gợi ý
1. Trong
Tin mừng,
ai nêu
gƣơng cho
chúng ta
về việc
quan tâm
tới ngƣời
khác?
2. Tại tiệc
cƣới Cana,
ai đã quan
tâm đến
tình cảnh khó khăn của họ?
3. Ở đâu em sẽ thể hiện sự quan tâm với mọi ngƣời nhƣ bố mẹ, anh
chị em?
4. Những việc chúng ta làm nhƣ sách Huấn ca dạy nhƣ thế chúng ta sẽ
đƣợc gì?
5. Với những ngƣời già cả, chúng ta quan tâm bằng việc gì?
6. Lời Chúa trong sách Huấn ca dạy chúng ta làm gì với ngƣời đau
ốm?
7. Lời Chúa trong sách Huấn ca dạy chúng ta làm gì với những ngƣời
sầu khổ?
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
“Đừng ngoảnh mặt không nhìn những ai đang than khóc,
với những người sầu khổ, con hãy biết chia buồn. Đừng ngại thăm nom
người đau ốm, vì nhờ những việc như thế mà con sẽ được mến yêu.”
Huấn ca 7,34-35
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Gặp gỡ 26
Các Nhân Đức Đối Thần
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Thƣ 1Côrintô 13,13
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ
Những gợi ý
1. Đức tin là
ơn Chúa ban,
giúp chúng ta
tín thác vào
Thiên Chúa
và đón nhận
tất cả những
gì Ngài đã
mạc khải mà
ai truyền lại
cho chúng ta?
2. Muốn đƣợc
thêm lòng tin,
cậy, mến
chúng ta năng học hỏi và suy niệm điều gì?
3. Điều gì là ơn Chúa ban giúp chúng ta tín thác vào Thiên Chúa?
4. Điều gì là ơn Chúa ban giúp chúng ta biết cậy dựa vào sức mạnh
của Chúa Thánh Thần?
5. Điều gì là ơn Chúa ban giúp chúng ta kính mến Thiên Chúa trên hết
mọi sự?
6. Muốn đƣợc thêm lòng tin, cậy, mến chúng ta năng chiêm ngắm và
làm gì với Chúa?
7. Muốn đƣợc thêm lòng tin, cậy, mến chúng ta năng cầu nguyện và
lãnh nhận 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 LÒNG
“Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại,
nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.”
Thư 1Côrintô 13,13
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PHẦN III
+++++++

ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN
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Gặp gỡ 27
Chúa Giêsu Là Mẫu Gƣơng Cầu Nguyện
I. HÌNH TÔ MÀU

I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Luca 6,12
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ
Những gợi ý
1. Chúa Giêsu
thƣờng xuyên
làm gì, đặc
biệt trƣớc
những giờ
phút quyết
định cho sứ
vụ?
2. Chúa Giêsu
luôn tin tƣởng
tuyệt đối vào
thánh ý ai?
3. Chúa Giêsu
dạy chúng ta
cầu nguyện
đầy lòng kiên trì trong tâm tình nào?
4. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện với niềm tin thế nào?
5. Noi gƣơng Chúa Giêsu, chúng ta phải thƣờng xuyên cầu nguyện để
nhận biết, yêu mến và làm gì ý Chúa?
6. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện với ý hƣớng gì?
7. Noi gƣơng Chúa Giêsu, chúng ta phải thƣờng xuyên làm gì để nhận
biết ý 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 LÒNG
“Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện,
và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.”
Tin mừng thánh Luca 6,12
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Gặp gỡ 28
Kinh Lạy Cha 1
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 6,9-10
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ
Những gợi ý
1. Chúng ta xin
cho toàn thể
nhân loại nhận
biết và ngợi
khen ai là Đấng
Chí Thánh?
2. Chúng ta xin
Cha kết hợp ý
muốn của
chúng ta với ý
muốn của ai, để
ý định yêu
thƣơng của
Ngài đƣợc thực
hiện trọn vẹn dƣới đất cũng nhƣ trên trời?
3. Chúng ta khẩn cầu ai trở lại trong vinh quang?
4. Trong Kinh Lạy Cha, chúng ta xin cho điều gì đƣợc cả sáng?
5. Trong kinh gì, chúng ta xin cho ý Cha thể hiện dƣới đất cũng nhƣ
trên trời?
6. Trong Kinh Lạy Cha, chúng ta xin cho điều gì trị đến?
7. Chúng ta xin Cha kết hợp ý muốn của chúng ta với ý muốn của
Chúa Giêsu, để ý định gì của Ngài đƣợc thực hiện trọn vẹn dƣới đất
cũng nhƣ trên trời?
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 cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng con là
Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều
đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.”
Tin mừng thánh Mátthêu 6,9-10
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Gặp gỡ 29
Kinh Lạy Cha 2
I. HÌNH TÔ MÀU

 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 6,11-13
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ
Những gợi ý
1. Chúng ta xin
Cha đừng để
chúng ta đơn
độc trong cơn
cám dỗ, nhƣng
ban ai để giúp
chúng ta bền đỗ
đến cùng?
2. Chúng ta xin
Cha cho cả gia
đình nhân loại
đƣợc thoát khỏi
Satan, cùng xin ơn bình an và kiên trì chờ ngày ai lại đến?
3. Chúng ta xin Cha thƣơng xót và tha thứ cho mọi xúc phạm của
chúng ta, đồng thời giúp chúng ta biết yêu thƣơng và làm gì cho ngƣời
khác?
4. Chúng ta xin Cha ban lƣơng thực vật chất cũng nhƣ tinh thần và
cho chúng ta biết làm gì với những ngƣời thiếu thốn?
5. Chúng ta xin Cha cho cả gia đình nhân loại đƣợc thoát khỏi Satan,
cùng xin ơn gì?
6. Chúng ta xin Cha cho cả gia đình nhân loại đƣợc thoát khỏi ai?
7. Chúng ta xin Cha ban điều gì vật chất cũng nhƣ tinh thần?
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
“Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;
xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những
người có lỗi với chúng con; xin đừng để chúng con sa chước cám
dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.”
Tin mừng thánh Mátthêu 6,11-13
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Gặp gỡ 30
Cầu Nguyện Với Mẹ Maria
I. HÌNH TÔ MÀU

I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề của hình này là gì?
.................................................
 Em hãy viết câu sách Công vụ Tông đồ 1,14
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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II. Ô CHỮ
Những gợi ý
1. Ai luôn
lắng nghe và
đáp lại lời
Thiên Chúa?
2. Chúng ta
hợp với Mẹ
Maria mà
chiêm ngắm
và ca ngợi
tình yêu của
ai qua việc
lần hạt Mân
Côi?
3. Kinh Mân
Côi vừa tóm tắt toàn bộ điều gì vừa nói lên tình con thảo của chúng ta
đối với Mẹ Maria?
4. Chúng ta nên cầu xin với Mẹ Maria và các thánh vì các ngài hằng
chuyển cầu cho chúng ta trƣớc tòa ai?
5. Kinh gì tóm tắt toàn bộ Tin mừng?
6. Chúng ta hợp với ai mà chiêm ngắm và ca ngợi tình yêu Thiên
Chúa qua việc lần hạt Mân Côi?
7. Chúng ta nên cầu xin với Mẹ Maria và các thánh vì các ngài hằng
làm gì cho chúng ta trƣớc tòa 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 LÒNG
“Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí,
chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ,
với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu.”
Công vụ Tông đồ 1,14
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Gặp gỡ 31
Ôn tập 1 (Gặp gỡ 16-26)
I. Câu Kinh Thánh Học Thuộc Lòng (Gặp gỡ 16-26)
01. “Anh em phải mặc lấy con ngƣời mới, là con ngƣời đã đƣợc sáng
tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh
thiện.” (Ep 4,24)
02. “Anh em đã đƣợc gọi để hƣởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự
do để sống theo tính xác thịt, nhƣng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn
nhau.” (Gl 5,13)
03. “Mỗi ngƣời trong chúng ta sẽ phải trả lời về chính mình trƣớc mặt
Thiên Chúa.” (Rm 14,12)
04. “Họ cho thấy là điều gì Luật đòi hỏi, thì đã đƣợc ghi khắc trong
lòng họ. Lƣơng tâm họ cũng chứng thực điều đó, vì họ tự phán đoán
trong lòng, khi thì cho mình là trái, khi thì cho mình là phải.” (Rm
2,15)
05. “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tƣơng thân tƣơng ái; vì
ai yêu ngƣời, thì đã chu toàn Lề Luật.” (Rm 13,8)
06. “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì đƣợc.” (Ga 15,5b)
07. “Anh em cũng vậy, hãy coi mình nhƣ đã chết đối với tội lỗi,
nhƣng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Kitô Giêsu.” (Rm
6,11)
08. “Những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý.” (Pl
4,8b)
09. “Đức Khôn Ngoan dạy cho biết sống tiết độ, cẩn trọng, công bình
và dũng mãnh.” (Kn 8,7b)
10. “Đừng ngoảnh mặt không nhìn những ai đang than khóc, với
những ngƣời sầu khổ, con hãy biết chia buồn. Đừng ngại thăm nom
ngƣời đau ốm,vì nhờ những việc nhƣ thế mà con sẽ đƣợc mến yêu.”
(Hc 7,34-35)
11. “Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhƣng cao
trọng hơn cả là đức mến.” (1Cr 13,13)
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II. Ghi Nhớ
Em hãy tìm xem những cụm từ này được trích từ sách nào.
01. “Con ngƣời đã đƣợc sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự
sống công chính và thánh thiện.”
02. “Anh em đã đƣợc gọi để hƣởng tự do.”
03. “Mỗi ngƣời trong chúng ta sẽ phải trả lời về chính mình trƣớc mặt
Thiên Chúa.”
04. “Họ cho thấy là điều gì Luật đòi hỏi, thì đã đƣợc ghi khắc trong
lòng họ.”
05. “Ai yêu ngƣời, thì đã chu toàn Lề Luật.”
06. “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì đƣợc.”
07. “Anh em hãy coi mình nhƣ đã chết đối với tội lỗi, nhƣng nay lại
sống cho Thiên Chúa.”
08. “Những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý.”
09. “Đức Khôn Ngoan dạy cho biết sống tiết độ.”
10. “Đừng ngoảnh mặt không nhìn những ai đang than khóc.”
11. “Cao trọng hơn cả là đức mến.”
III. Ô Chữ
Những gợi ý
01. Anh em phải mặc lấy con ngƣời mới, là con ngƣời đã đƣợc sáng
tạo theo hình ảnh ai để thật sự sống công chính và thánh thiện? (Ep
4,24)
02. “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì đƣợc.” Câu này đƣợc trích
từ Tin mừng nào? (Ga 15,5b)
03. Họ cho thấy là điều gì Luật đòi hỏi, thì đã đƣợc ghi khắc trong
lòng họ. Điều gì họ cũng chứng thực điều đó, vì họ tự phán đoán trong
lòng, khi thì cho mình là trái, khi thì cho mình là phải? (Rm 2,15)
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04. Anh
em đã
đƣợc gọi
để hƣởng
tự do. Có
điều là
đừng lợi
dụng tự
do để
sống theo
tính xác
thịt,
nhƣng
hãy lấy
điều gì
mà phục
vụ lẫn
nhau? (Gl 5,13)
05. “Đức Khôn Ngoan dạy cho biết sống tiết độ, cẩn trọng, công bình
và gì nữa? (Kn 8,7b)
06. “Những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý.” Câu
này đƣợc trích từ thƣ nào? (Pl 4,8b)
07. Mỗi ngƣời trong chúng ta sẽ phải trả lời về chính mình trƣớc mặt
ai? (Rm 14,12)
08. Anh em cũng vậy, hãy coi mình nhƣ đã chết đối với tội lỗi, nhƣng
nay lại sống cho ai, trong Đức Kitô Giêsu? (Rm 6,11)
09. Yêu ngƣời, thì đã chu toàn điều gì? (Rm 13,8)
10. Đừng ngoảnh mặt không nhìn những ai đang làm gì? (Hc 7,34-35)
Hàng dọc :
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Gặp gỡ 31
Ôn tập 2 (Gặp gỡ 16-26)
I. Trắc Nghiệm
01. Con đƣờng dẫn đến hạnh phúc thật đƣợc Chúa Giêsu dạy là gì?
a. Sáu Điều Răn Hội Thánh.
b. Tám Mối Phúc.
c. Kinh Lạy Cha.
d. Kinh Tin Kính.
02. Những trƣờng hợp nào làm cho chúng ta đƣợc giảm bớt, hoặc
không phải chịu trách nhiệm về các việc mình làm?
a. Do sợ hãi.
b. Do không biết.
c. Do bị ép buộc.
d. Cả a, b và c đúng.
03. Những việc nào chúng ta không bao giờ đƣợc phép làm vì tự nó là
xấu nghiêm trọng?
a. Gian dối.
b. Giết ngƣời.
c. Lộng ngôn…
d. Cả a, b và c đúng.
04. Để có một lƣơng tâm ngay thẳng, chúng ta phải huấn luyện qua
các việc nào?
a. Thấm nhuần Lời Chúa và các giáo huấn của Hội Thánh.
b. Siêng năng xét mình và cầu nguyện.
c.Nghe theo lời khuyên của những ngƣời đạo đức khôn ngoan.
d. Cả a, b và c đúng.
05. Luật Tân Ƣớc là luật yêu thƣơng đƣợc Chúa Kitô công bố ở đâu?
a. Trong Bài Giảng Trên Núi.
b. Trong Bữa Tiệc Ly.
c. Trong Vƣờn Cây Dầu.
d. Chỉ có a và b đúng.
06. Vì Thiên Chúa đã ban luật luân lý để hƣớng dẫn chúng ta đi trong
đƣờng lối của Ngài, luật đó gồm những gì?
a. Luật Cựu Ƣớc.
b. Luật tự nhiên.
c. Luật Tân Ƣớc.
d. Cả a, b và c đúng.
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07. Ngoài ơn công chính hóa còn có những ơn nào khác nữa?
a. Ơn hiện sủng.
b. Ơn Bí tích.
c. Ơn đặc sủng.
d. Cả a, b và c đúng.
08. Tội là gì trái với Luật Chúa dạy?
a. Lời nói.
b. Ƣớc muốn.
c. Việc làm.
d. Cả a, b và c đúng.
09. Nhân đức nhân bản là những đức tính căn bản giúp con ngƣời làm
gì?
a. Điều chỉnh các hành vi.
b. Điều tiết các đam mê.
c. Hƣớng dẫn nếp sống cho phù hợp với lý trí và đức tin.
d. Cả a, b và c đúng.
10. Những nhân đức nhân bản chính là gì?
a. Khôn ngoan.
b. Công bằng.
c. Can đảm và tiết độ.
d. Cả a, b và c đúng.
11. Những nhân đức đối thần, đó là gì?
a. Đức Tin.
b. Đức Mến.
c. Đức Cậy.
d. Cả a, b và c đúng.
12. Đức Tin là ơn Thiên Chúa ban, giúp chúng ta làm gì?
a. Tín thác vào Thiên Chúa.
b. Đón nhận tất cả những gì Thiên Chúa mạc khải mà Hội Thánh
truyền lại.
c. Sống mến Chúa yêu ngƣời.
d. Chỉ có a và b đúng.
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II. Ô Chữ

Những gợi ý
1. Con ngƣời là hình ảnh của ai?
2. Lời Chúa trong sách Huấn ca dạy chúng ta làm gì với ngƣời đau
ốm?
3. Tội trọng làm mất điều gì giữa chúng ta với Thiên Chúa?
4. Tự do là khả năng ai ban cho con ngƣời?
5. “Không có Thầy, các con chẳng làm gì đƣợc!” Đây là lời của ai?
6. Trong Tin mừng, ai nêu gƣơng cho chúng ta về việc quan tâm tới
ngƣời khác?
7. Muốn đƣợc thêm lòng tin, cậy, mến chúng ta năng học hỏi và suy
niệm điều gì?
8. Để có một lƣơng tâm ngay thẳng, chúng ta phải huấn luyện lƣơng
tâm qua việc thấm nhuần Lời Chúa và các giáo huấn của ai?
9. Nhân đức là xu hƣớng thƣờng xuyên và bền vững để làm việc gì?
10. Luật Tân Ƣớc là luật yêu thƣơng đƣợc ai công bố trong Bài Giảng
Trên Núi và trong Bữa Tiệc Ly?
Hàng dọc :
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Gặp gỡ 31
Ôn tập 3 (Gặp gỡ 16-26)
I. Trắc Nghiệm
01. Chúa Kitô đã làm gì để phục hồi hình ảnh Thiên Chúa nơi con
ngƣời?
a. Chúa Kitô đã chết.
b. Chúa Giêsu đã sống lại.
c. Chúa Giêsu rao giảng Nƣớc Thiên Chúa.
d. Chỉ có a và b đúng.
02. Con ngƣời đƣợc tự do đích thực khi biết sử dụng tự do để làm điều gì?
a. Điều thiện.
b. Điều xấu.
c. Điều ác.
d. Cả a, b và c đúng.
03. Dựa vào đâu mà biết đƣợc một hành vi là tốt hay xấu, nặng hay
nhẹ?
a. Chọn điều tốt hay xấu.
b. Mục đích tốt hay xấu.
c. Hoàn cảnh làm cho hành vi thành tốt hay xấu, nặng hay nhẹ.
d. Cả a, b và c đúng.
04. Những nguyên nhân nào khiến lƣơng tâm phán đoán sai lạc?
a. Không chịu học hỏi khiến lƣơng tâm thiếu hiểu biết.
b. Thói quen phạm tội khiến lƣơng tâm dần dần trở nên mù quáng.
c. Hoàn cảnh tác động bên ngoài.
d. Cả a, b và c đúng.
05. Luật Cựu Ƣớc là luật Thiên Chúa đã ban qua ông Môsê tại núi
Xinai, gồm tóm trong đâu?
a. Kinh Lạy Cha.
b. Kinh Tin Kính.
c. Mƣời Điều Răn.
d. Tám Mối Phúc Thật.
06. Tội nhẹ không làm mất tình nghĩa giữa chúng ta với Thiên Chúa,
nhƣng làm cho chúng ta thế nào?
a. Giảm bớt lòng yêu mến Chúa.
b. Dễ hƣớng chiều về điều xấu.
c. Dễ phạm tội trọng hơn.
d. Cả a, b và c đúng.
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07. Ơn Chúa là những ân huệ Thiên Chúa ban để giúp chúng ta làm
gì?
a. Sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa.
b. Đƣợc tham dự vào sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa.
c. Sống vui vẻ với gia đình.
d. Chỉ có a và b đúng.
08. Tội là lời nói, việc là và ƣớc muốn trái với điều gì, xúc phạm và
làm hại đến ai?
a. Trái với Luật Chúa.
b. Xúc phạm đến Chúa.
c. Làm hại chính mình và ngƣời khác.
d. Cả a, b và c đúng.
09. Điều gì là xu hƣớng thƣờng xuyên và bền vững để làm điều thiện?
a. Đam mê.
b. Nhân đức.
c. Tập tục.
d. Cả a, b và c đúng.
10. Đức tiết độ là nhân đức giúp chúng ta điều gì?
a. Kiềm chế sức lôi cuốn của các thú vui.
b. Làm chủ bản năng.
c. Sử dụng chừng mực những của cải đời này.
d. Cả a, b và c đúng.
11. Muốn thêm lòng tin cậy mến, chúng ta cần phải làm gì?
a. Học hỏi và suy niệm Lời Chúa.
b. Năng cầu nguyện và lãnh các Bí tich.
c. Năng chiêm ngắm và kết hợp với Chúa.
d. Cả a, b và c đúng.
12. Đức Mến là ơn Thiên Chúa ban, giúp chúng ta làm gì?
a. Kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự.
b. Yêu thƣơng hết mọi ngƣời.
c. Sống giữa mọi ngƣời.
d. Chỉ có a và b đúng.
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II. Ô Chữ

Những gợi ý
1. Đức can đảm là nhân đức giúp chúng ta kiên trì và thế nào theo
đuổi điều thiện?
2. Lƣơng tâm là luật tự nhiên mà ai đã đặt sẵn trong lòng con ngƣời để
soi dẫn họ làm lành lánh dữ?
3. Ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật, vì chƣng sẽ đƣợc thấy mặt ai?
4. Luật Tân Ƣớc là luật gì đƣợc Chúa Kitô công bố?
5. Để có một lƣơng tâm ngay thẳng, chúng ta phải huấn luyện lƣơng
tâm qua việc thấm nhuần điều gì?
6. Thiên Chúa ban cho ai tự do để họ chịu trách nhiệm về các hành vi
của mình?
7. Muốn đƣợc thêm lòng tin, cậy, mến chúng ta năng học hỏi và suy
niệm điều gì?
8. Ơn Chúa là những ân huệ ai ban để giúp chúng ta sống xứng đáng
là con cái Thiên Chúa?
9. Đức gì là nhân đức giúp chúng ta trả lại cho Thiên Chúa những gì
thuộc về Ngài?
Hàng dọc :
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Gặp gỡ 31
Ôn tập 4 (Gặp gỡ 27-30)
I. Câu Kinh Thánh Học Thuộc Lòng (Gặp gỡ 27-30)
1. “Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Ngƣời
đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.” (Lc 6,12)
2. “Anh em hãy cầu nguyện nhƣ thế này: “Lạy Cha chúng con là Đấng
ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha
mau đến, ý Cha thể hiện dƣới đất cũng nhƣ trên trời.” (Mt 6,9-10)
3. “Xin Cha cho chúng con hôm nay lƣơng thực hằng ngày; xin tha tội
cho chúng con nhƣ chúng con cũng tha cho những ngƣời có lỗi với
chúng con; xin đừng để chúng con sa chƣớc cám dỗ, nhƣng cứu chúng
con cho khỏi sự dữ.” (Mt 6,11-13)
4. “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng
với mấy ngƣời phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu, và với anh
em của Đức Giêsu.” (Cv 1,14)
II. Ghi Nhớ
Em hãy tìm xem những cụm từ này được trích từ sách nào.
1. “Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện.”
2. “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời.”
3. “Xin Cha cho chúng con hôm nay lƣơng thực hằng ngày.”
4. “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện.”
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III. Ô Chữ

Những gợi ý
1. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần làm gì cùng với
mấy ngƣời phụ nữ? (Cv 1,14)
2. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng
với mấy ngƣời phụ nữ, với bà Maria thân mẫu của ai? (Cv 1,14)
3. Xin làm cho danh thánh Cha thế nào? (Mt 6,9-10)
4. Xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, điều gì của Cha mau đến?
(Mt 6,9-10)
5. Xin đừng để chúng con sa chƣớc cám dỗ, nhƣng cứu chúng con cho
khỏi điều gì? (Mt 6,11-13)
6. Xin Cha cho chúng con hôm nay điều gì hằng ngày? (Mt 6,11-13)
7. Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Ngƣời đã thức suốt đêm làm gì
cùng Thiên Chúa? (Lc 6,12)
Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Gặp gỡ 31
Ôn tập 5 (Gặp gỡ 27-30)
I. Trắc Nghiệm
01. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện nhƣ thế nào?
a. Với ý hƣớng ngay lành.
b. Với niềm tin mạnh mẽ.
c. Đầy lòng kiên trì trong tình con thảo.
d. Cả a, b và c đúng.
02. Noi gƣơng Chúa Giêsu, chúng ta phải thƣờng xuyên cầu nguyện
để làm gì?
a. Nhận biết.
b. Yêu mến.
c. Sống theo ý Chúa.
d. Cả a, b và c đúng.
03. Những lời nguyện đầu trong kinh Lạy Cha là gì?
a. Danh Cha cả sáng.
b. Ý Cha thể hiện dƣới đất cũng nhƣ trên trời.
c. Nƣớc Cha trị đến.
d. Cả a, b và c đúng.
04. Chúng ta khẩn cầu ai sẽ trở lại trong vinh quang?
a. Thiên Chúa.
b. Đức Kitô.
c. Ngôn sứ Êlia.
d. Ngôn sứ Môsê.
05. Chúng ta xin Cha thƣơng xót và tha thứ cho mọi xúc phạm của
chúng ta, đồng thời giúp chúng ta biết làm gì với ngƣời khác?
a. Yêu thƣơng.
b. Tha thứ.
c. Cầu nguyện.
d. Chỉ có a và b đúng.
06. Chúng ta xin Cha cho cả gia đình nhân loại đƣợc thoát khỏi điều gì?
a. Cảnh chiến tranh loạn lạc.
b. Satan và mọi việc làm của nó.
c. Thiên tai lũ lụt.
d. Cả a, b và c đúng.
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07. Kinh gì tóm tắt toàn bộ Tin mừng?
a. Kinh Lạy Cha.
b. Kinh Mƣời Điều Răn.
c. Kinh Kính Mừng.
d. Kinh Mân Côi.
08. Mẹ Maria đã nên gƣơng mẫu cầu nguyện cho chúng ta nhƣ thế
nào?
a. Mẹ luôn lắng nghe và đáp lại lời Thiên Chúa.
b. Mẹ luôn khiêm nhƣờng tạ ơn.
c. Mẹ luôn chuyển cầu cho mọi ngƣời.
d. Cả a, b và c đúng.
09. Chúng ta xin cho toàn thể nhân loại nhận biết và ngợi khen Thiên
Chúa là Đấng Chí Thánh, khi chúng ta nguyện câu gì?
a. Danh Cha cả sáng.
b. Nƣớc Cha trị đến.
c. Ý Cha thể hiện dƣới đất cũng nhƣ trên trời.
d. Xin cho chúng con lƣơng thực hằng ngày.
10. Chúng ta xin ơn bình an và kiên trì chờ ngày Chúa Giêsu lại đến,
khi chúng ta nguyện câu gì?
a. Ý Cha thể hiện dƣới đất cũng nhƣ trên trời.
b. Xin chớ để chúng con sa chƣớc cám dỗ.
c. Nhƣng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
d. Xin tha nợ chúng con, nhƣ chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
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II. Ô Chữ

Những gợi ý
1. Chúa Giêsu luôn tin tƣởng tuyệt đối vào thánh ý ai?
2. Kinh gì tóm tắt toàn bộ Tin mừng?
3. Noi gƣơng Chúa Giêsu, chúng ta phải thƣờng xuyên làm gì để nhận
biết ý Chúa?
4. Chúng ta xin cho toàn thể nhân loại nhận biết và ngợi khen ai là
Đấng Chí Thánh?
5. Chúng ta xin Cha kết hợp ý muốn của chúng ta với ý muốn của ai,
để ý định yêu thƣơng của Ngài đƣợc thực hiện trọn vẹn dƣới đất cũng
nhƣ trên trời?
6. Chúng ta xin Cha ban lƣơng thực vật chất cũng nhƣ tinh thần và
cho chúng ta biết làm gì với những ngƣời thiếu thốn?
7. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện với ý hƣớng gì?
8. Chúng ta nên cầu xin với Mẹ Maria và các thánh vì các ngài hằng
làm gì cho chúng ta trƣớc tòa Thiên Chúa?
9. Trong Kinh Lạy Cha, chúng ta xin cho điều gì đƣợc cả sáng?
Hàng dọc :
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gb. Nguyễn Thái Hùng
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PHẦN GIẢI ĐÁP
+++++++
Lời giải đáp Gặp gỡ 1
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Hài Nhi Giêsu
 Câu Tin mừng thánh Gioan 3,16
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban
Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi
phải chết, nhưng được sống muôn đời.”
II. Ô CHỮ
1. Thiên Chúa
2. Thiên Chúa
3. Giêsu
4. Đức Kitô

5. Giêsu
6. Thiên Chúa
7. Đức Giêsu Kitô
Chủ đề : Chúa Giêsu

Lời giải đáp Gặp gỡ 2
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Truyền Tin
 Câu Tin mừng thánh Luca 1,35
“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng
Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng
Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên
Chúa.”
II. Ô CHỮ
1. Thiên Chúa
5. Tội lỗi
2. Chúa Cha
6. Thánh thiện
3. Ngôi Hai
7. Chúa Thánh Thần
4. Thiên Chúa
Chủ đề : Ngôi Hai
Lời giải đáp Gặp gỡ 3
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Gia đình Thánh gia
 Câu Tin mừng thánh Luca 2,51a-52
“Sau đó, Ngài đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và
hằng vâng phục các ngài. Đức Giêsu ngày càng thêm khôn
ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa
và người ta.”
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II. Ô CHỮ
1. Chúa Giêsu
2. Bêlem
3. Luật Chúa
4. Chăm chỉ
5. Nadarét

6. Vâng lời
7. Yêu thƣơng
Chủ đề : Chúa Giêsu

Lời giải đáp Gặp gỡ 4
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Gia đình yêu thƣơng
 Câu sách Huấn ca 7,27-28
“Cha con, con hãy hết lòng tôn kính, và đừng quên ơn mẹ đã
mang nặng đẻ đau.
Hãy luôn nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành, công ơn ấy,
con sẽ lấy chi đáp đền cho cân xứng?”
II. Ô CHỮ
1. Chia sẻ
2. Bổn phận
3. Chăm chỉ
4. Thảo kính

5. Hiếu thảo
6. Vâng lời
7. Hòa thuận
Chủ đề : Bổn phận

Lời giải đáp Gặp gỡ 5
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Chúa Giêsu chịu ohép rửa
 Câu Tin mừng thánh Máccô 1,11
“Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu
dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.”
II. Ô CHỮ
1. Chúa Cha
2. Chúa Giêsu
3. Giođan
4. Ma quỷ

5. Tội nhân
6. Thánh Thần
7. Gioan Tẩy giả
Chủ đề : Chúa Giêsu

Lời giải đáp Gặp gỡ 6
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Chúa Giêsu loan báo Nƣớc Thiên Chúa
 Câu Tin mừng thánh Luca 4,43
“Ta còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai
đi cốt để làm việc đó.”
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II. Ô CHỮ
1. Thiên Chúa
2. Chúa Giêsu
3. Tiệc cƣới
4. Tin mừng
5. Sám hối
6. Khiêm tốn
7. Thiên Chúa
Chủ đề : Chúa Giêsu

4. Sống lại

Lời giải đáp Gặp gỡ 7
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Chúa Giêsu trừ quỷ
 Câu Tin mừng thánh Mátthêu 12,28
“Nếu Ta dựa vào Thần Khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là
triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.”
II. Ô CHỮ
1. Thiên Chúa
5. Chữa lành
2. Chúa Giêsu
6. Thiên Chúa
3. Chúa Cha
7. Đấng Cứu Thế
Chủ đề : Chúa Giêsu

Lời giải đáp Gặp gỡ 8
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Chúa Giêsu giữa các môn đệ
 Câu Tin mừng thánh Luca 6,13
“Ngài kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.”
II. Ô CHỮ
1. Chúa Giêsu
2. Phêrô
3. Tông đồ
4. Mƣời hai
5. Tội lỗi
6. Giảng dạy
7. Các Tông đồ
Chủ đề : Chúa Giêsu
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3. Đóng đinh
4. Philatô

Lời giải đáp Gặp gỡ 9
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Chúa Giêsu chết trên thập giá
 Câu Tin mừng thánh Luca 23,46
“Đức Giêsu kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong
tay Cha. Nói xong, Người tắt thở.”
II. Ô CHỮ
1. Chúa Giêsu
5. Núi Sọ
2. Ơn cứu độ
6. Ngày thứ ba
7. Ngục tổ tông
Chủ đề : Chúa Giêsu

Lời giải đáp Gặp gỡ 10
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Dƣới chân thập giá
 Câu Thƣ Rôma 5,8
“Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta
còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên
Chúa yêu thương chúng ta.”
II. Ô CHỮ
1. Chúa Giêsu
5. Kết hiệp
2. Chúa Cha
6. Giao Ƣớc mới
3. Thiên Chúa
7. Chiên Vƣợt Qua
4. Lễ Vƣợt qua
Chủ đề : Chúa Giêsu

Lời giải đáp Gặp gỡ 11
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Ngôi mộ trống
 Câu Tin mừng thánh Mátthêu 28,5-6a
“Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: “Này các bà, các bà
đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu, Đấng bị đóng đinh.
Ngài không có ở đây, vì Ngài đã trỗi dậy như Ngài đã nói.”
II. Ô CHỮ
1. Chúa Giêsu
5. Rao giảng
2. Luật Chúa
6. Các môn đệ
3. Chúa Giêsu
7. Vinh quang
4. Ngày thứ ba
Chủ đề : Chúa Giêsu
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Lời giải đáp Gặp gỡ 12
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Tin theo Chúa
 Câu Thƣ Rôma 6,4b
“Cũng như Ngài đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền
năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống
một đời sống mới.”
II. Ô CHỮ
1. Thiên Chúa
5. Tội lỗi
2. Chúa Giêsu
6. Phục sinh
3. Vƣợt Qua
7. Chân thật
4. Cựu ƣớc
Chủ đề : Chúa Giêsu

Lời giải đáp Gặp gỡ 13
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Chúa lên trời
 Câu sách 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 Ngài
lên trời.”
II. Ô CHỮ
1. Thánh Thần
5. Mầu nhiệm
2. Chúa Giêsu
6. Vinh quang
3. Chúa Cha
7. Chuyển cầu
4. Hội Thánh
Chủ đề : Chúa Giêsu

Lời giải đáp Gặp gỡ 14
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Các thánh với nhành thiên tuế
 Câu Tin mừng thánh Gioan 5,28b-29
“Mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con và sẽ ra
khỏi đó: Ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được
sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án.”
II. Ô CHỮ
1. Chúa Giêsu
5. Hỏa ngục
2. Thiên đàng
6. Luyện ngục
3. Linh hồn
7. Ngày tận thế
4. Sống lại
Chủ đề : Chúa Giêsu
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Lời giải đáp Gặp gỡ 15 : Ôn tập 1 (Gặp gỡ 1-14)
II. Ghi Nhớ
Những cụm từ này được trích từ sách:
1. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một.” (Ga 3,16)
2. “Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ đƣợc gọi là Con Thiên Chúa.” (Lc 1,35)
3. “Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan.” (Lc 2,51a-52)
4. “Cha con, con hãy hết lòng tôn kính, và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau.” (Hc
7,27-28)
5. “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.” (Mc 1,11)
6. “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nƣớc Thiên Chúa cho các thành khác nữa.” (Lc 4,43)
7. “Nếu Ta dựa vào Thần Khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ.” (Mt 12,28)
8. “Ngài chọn lấy mƣời hai ông và gọi là Tông Đồ.” (Lc 6,13)
9. “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.” (Lc 23,46)
10. “Đức Kitô đã chết vì chúng ta.” (Rm 5,8)
11. “Ngài đã trỗi dậy nhƣ Ngài đã nói.” (Mt 28,5-6a)
12. “Ngài đã đƣợc sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha.” (Rm 6,4b)
13. “Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và đƣợc rƣớc lên trời.” (Cv 1,11)
14. “Ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để đƣợc sống.” (Ga 5,28b-29)
III. Ô Chữ
1. Đức Kitô (Rm 5,8)
2. Thiên thần (Mt 28,5-6a)
3. Chúa Cha (Rm 6,4b)
4. Nadarét (Lc 2,51a-52)
5. Tông Đồ (Lc 6,13)
6. Thiên Chúa (Lc 1,35)
7. Thiên Chúa (Ga 3,16)
8. Đức Giêsu (Cv 1,11)
9. Triều đại (Mt 12,28)
Hàng dọc : Chúa Giêsu
Lời giải đáp Gặp gỡ 15 Ôn tập 2 (Gặp gỡ 1-14)
I. Trắc Nghiệm
01. d. Cả a, b và c đúng.
08. c. Ông Philatô.
09. d. Cả a, b và c đúng.
02. d. Cả a, b và c đúng.
10. d. Cả a, b và c đúng.
03. d. Cả a, b và c đúng.
11. d. Cả a, b và c đúng.
04. d. Cả a, b và c đúng.
05. d. Chỉ có a và b đúng.
12. d. Cả a, b và c đúng.
06. d. Cả a, b và c đúng.
13. d. Cả a, b và c đúng.
07. d. Chỉ có b và c đúng.
14. c. Thiên đàng.
II. Ô Chữ
1. Đấng Cứu Thế
2. Ngôi Hai
3. Chúa Giêsu
4. Chúa Giêsu

5. Chúa Giêsu
6. Giêsu
7. Thiên Chúa
8. Núi Sọ
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9. Cựu ƣớc
Hàng dọc : Chúa Giêsu

Lời giải đáp Gặp gỡ 15 Ôn tập 3 (Gặp gỡ 1-14)
I. Trắc Nghiệm
01. d. Chỉ có a và b đúng.
08. d. Cả a, b và c đúng.
02. b. Ngôi Hai.
09. d. Chỉ có a và b đúng.
03. d. Cả a, b và c đúng.
10. b. Đau khổ.
04. d. Cả a, b và c đúng.
11. d. Cả a, b và c đúng.
05. d. Chỉ có a và b đúng
12. d. Cả a, b và c đúng.
06. d. Cả a, b và c đúng.
13. d. Cả a, b và c đúng.
07. d. Chỉ có a và b đúng.
14. d. Chỉ có b và c đúng.
II. Ô Chữ
1. Tông đồ
2. Luật Chúa
3. Thiên Chúa
4. Chúa Giêsu
5. Chúa Cha
6. Tin mừng
7. Vƣợt Qua
8. Thánh thiện
9. Thánh Thần
10. Chuyển cầu
Hàng dọc : Đấng Cứu Thế

Lời giải đáp Gặp gỡ 16
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Em học với Thầy Giêsu
 Câu Thƣ Êphêxô 4,24
“Anh em phải mặc lấy con người mới, là con
người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên
Chúa để thật sự sống công chính và thánh
thiện.”
II. Ô CHỮ
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1. Thiên Chúa
2. Chúa Kitô
3. Hiền lành
4. Hòa thuận

5. Tội lỗi
6. Tám Mối Phúc
7. Đức Chúa Trời
Chủ đề : Thiên Chúa

Lời giải đáp Gặp gỡ 17
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Con ngƣời tự do
 Câu Thƣ Galát 5,13
“Anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là
đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt,
nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau.”
II. Ô CHỮ
1. Thiên Chúa
5. Con ngƣời
2. Tuyệt đối
6. Điều xấu
3. Điều thiện
7. Trách nhiệm
4. Thiên Chúa
Chủ đề : Con người

Lời giải đáp Gặp gỡ 18
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Cuộc sống chung quanh ta
 Câu Thƣ Rôma 14,12
“Mỗi người trong chúng ta sẽ phải trả lời về
chính mình trước mặt Thiên Chúa.”
II. Ô CHỮ
1. Mục đích
2. Trách nhiệm
3. Giết ngƣời
4. Hoàn cảnh

5. Lộng ngôn
6. Thề gian
7. Nghiêm trọng
Chủ đề : Con người

Lời giải đáp Gặp gỡ 19
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Giữ luật Chúa
 Câu Thƣ Thƣ Rôma 2,15
“Họ cho thấy là điều gì Luật đòi hỏi, thì đã được ghi
khắc trong lòng họ. Lương tâm họ cũng chứng thực
điều đó, vì họ tự phán đoán trong lòng, khi thì cho
mình là trái, khi thì cho mình là phải.”
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II. Ô CHỮ
1. Thiên Chúa
2. Lƣơng tâm
3. Hội Thánh
3. Lƣơng tâm

4. Lời Chúa
5. Học hỏi
7. Huấn luyện
Chủ đề : Lương tâm

Lời giải đáp Gặp gỡ 20
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Lề Luật của Chúa
 Câu Thƣ Rôma 13,8
“Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân
tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật.”
II. Ô CHỮ
1. Thiên Chúa
5. Yêu thƣơng
2. Chúa Kitô
6. Hoàn thiện
3. Tân Ƣớc
7. Mƣời Điều Răn
4. Cựu Ƣớc
Chủ đề : Thiên Chúa

Lời giải đáp Gặp gỡ 21
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Ơn Chía
 Câu Tin mừng thánh Gioan 15,5b
“Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.”
II. Ô CHỮ
1. Thiên Chúa
2. Chúa Giêsu
6. Tỉnh thức
3. Ơn Chúa
7. Thông phần
4. Ân huệ
Chủ đề : Ơn Chúa
5.? Đặc sủng

Lời giải đáp Gặp gỡ 22
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Đau buồn
 Câu Thƣ 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.”
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II. Ô CHỮ
1. Thiên Chúa
2. Tình nghĩa
3. Ƣớc muốn
4. Yêu mến

5. Hoán cải
6. Kiêu ngạo
7. Tội trọng
Chủ đề : Con người

Lời giải đáp Gặp gỡ 23
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Giúp đỡ
 Câu Thƣ Philípphê 4,8b
“Những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em
hãy để ý.”
II. Ô CHỮ
1. Thiên Chúa
2. Nhân đức
6. Nhân bản
3. Đối thần
7. Điều thiện
4. Đời đời
Chủ đề : Nhân đức
5. Nếp sống

Lời giải đáp Gặp gỡ 24
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Lắng nghe
 Câu sách Khôn Ngoan 8,7b
“Đức Khôn Ngoan dạy cho biết sống tiết độ, cẩn
trọng, công bình và dũng mãnh.”
II. Ô CHỮ
1. Thiên Chúa
2. Công bằng
6. Quyết tâm
3. Nhân bản
7. Khôn ngoan
4. Can đảm
Chủ đề : Nhân bản
5. Tiết độ

Lời giải đáp Gặp gỡ 25
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Quan tâm, lo lắng tới ngƣời khác
 Câu sách Huấn ca 7,34-35
“Đừng ngoảnh mặt không nhìn những ai đang than khóc, với những người sầu khổ, con hãy
biết chia buồn. Đừng ngại thăm nom người đau ốm,
vì nhờ những việc như thế mà con sẽ được mến yêu..”
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II. Ô CHỮ
1. Chúa Giêsu
2. Mẹ Maria
3. Gia đình
4. Mến yêu
5. Giúp đỡ
6. Thăm nom
7. Chia buồn
Chủ đề : Yêu mến
Lời giải đáp Gặp gỡ 26
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Em cầu nguyện
 Câu Thƣ 1Côrintô 13,13
“Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn
tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.”
II. Ô CHỮ
1. Hội Thánh
2. Lời Chúa
6. Kết hiệp
3. Đức tin
7. Các Bí tích
4. Đức cậy
Chủ đề : Đối thần
5. Đức mến

Lời giải đáp Gặp gỡ 27
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Chúa Giêsu cầu nguyện
 Câu Tin mừng thánh Luca 6,12
“Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu
nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng
Thiên Chúa.”
II. Ô CHỮ
1. Cầu nguyện
5. Sống theo
2. Chúa Cha
6. Ngay lành
3. Con thảo
7. Cầu nguyện
4. Mạnh mẽ
Chủ đề : Cầu nguyện

Lời giải đáp Gặp gỡ 28
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Chúa Giêsu cầu nguyện với các môn đệ
 Câu Tin mừng thánh Mátthêu 6,9-10
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“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, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như
trên trời.”
II. Ô CHỮ
1. Thiên Chúa
2. Chúa Giêsu
3. Đức Kitô
4. Danh Cha
5. Lạy Cha
6. Nƣớc Cha
7. Yêu thƣơng
Chủ đề : Lạy Cha

Lời giải đáp Gặp gỡ 29
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Cùng nhau cầu nguyện
 Câu Tin mừng thánh Mátthêu 6,11-13
“Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng
ngày; xin tha tội cho chúng connhư chúng con
cũng tha cho những người có lỗi với chúng con;
xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng
cứu chúng con cho khỏi sự dữ.”
II. Ô CHỮ
1. Thánh Thần
5. Bình an
2. Chúa Giêsu
6. Satan
3. Tha thứ
7. Lƣơng thực
4. Giúp đỡ
Chủ đề : Con người

Lời giải đáp Gặp gỡ 30
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Cầu nguyện với Mẹ Maria
 Câu sách Công vụ Tông đồ 1,14
“Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu
nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân
mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu.”
II. Ô CHỮ
1. Mẹ Maria 2. Thiên Chúa
3. Tin mừng
4. Thiên Chúa
5. Mân côi
6. Mẹ Maria
7. Chuyển cầu
Chủ đề : Mẹ Maria
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Lời giải đáp Gặp gỡ 31 : Ôn tập 1 (Gặp gỡ 16-26)
II. Ghi Nhớ
Những cụm từ này được trích từ sách:
01. “Con ngƣời đã đƣợc sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và
thánh thiện.” (Ep 4,24)
02. “Anh em đã đƣợc gọi để hƣởng tự do.” (Gl 5,13)
03. “Mỗi ngƣời trong chúng ta sẽ phải trả lời về chính mình trƣớc mặt Thiên Chúa.” (Rm
14,12)
04. “Họ cho thấy là điều gì Luật đòi hỏi, thì đã đƣợc ghi khắc trong lòng họ.” (Rm 2,15)
05. “Ai yêu ngƣời, thì đã chu toàn Lề Luật.” (Rm 13,8)
06. “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì đƣợc.” (Ga15,5b)
07. “Anh em hãy coi mình nhƣ đã chết đối với tội lỗi, nhƣng nay lại sống cho Thiên Chúa.”
(Rm 6,11)
08. “Những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý.” (Pl 4,8b)
09. “Đức Khôn Ngoan dạy cho biết sống tiết độ.” (Kn 8,7b)
10. “Đừng ngoảnh mặt không nhìn những ai đang than khóc.” (Hc 7,34-35)
11. “Cao trọng hơn cả là đức mến.” (1Cr 13,13)
III.Ô Chữ
01. Thiên Chúa (Ep 4,24)
02. Gioan (Ga 15,5b)
03. Lƣơng tâm (Rm 2,15)
04. Đức mến (Gl 5,13)
05. Dũng mãnh (Kn 8,7b)
06. Philípphê (Pl 4,8b)
07. Thiên Chúa (Rm 14,12)
08. Thiên Chúa (Rm 6,11)
09. Lề Luật (Rm 13,8)
10. Than khóc (Hc 7,34-35)
Hàng dọc : Con Cái Chúa

Lời giải đáp Gặp gỡ 31 Ôn tập 2 (Gặp gỡ 16-26)
I. Trắc Nghiệm
01. b. Tám Mối Phúc.
02. d. Cả a, b và c đúng.
03. d. Cả a, b và c đúng.
04. d. Cả a, b và c đúng.
05. d. Chỉ có a và b đúng.
06. d. Cả a, b và c đúng.
07. d. Cả a, b và c đúng.
08. d. Cả a, b và c đúng.
09. d. Cả a, b và c đúng.
10. d. Cả a, b và c đúng.
11. d. Cả a, b và c đúng.
12. d. Chỉ có a và b đúng.

II. Ô Chữ
1. Thiên Chúa
2. Thăm nom
3. Tình nghĩa
4. Thiên Chúa
5. Chúa Giêsu
6. Chúa Giêsu
7. Lời Chúa
8. Hội Thánh
9. Điều thiện
10. Chúa Kitô
Hàng dọc : Can cái Chúa
Lời giải đáp Gặp gỡ 31 Ôn tập 3 (Gặp gỡ 16-26)
I. Trắc Nghiệm
01. d. Chỉ có a và b đúng.
07. d. Chỉ có a và b đúng.
02. a. Điều thiện.
08. d. Cả a, b và c đúng.
03. d. Cả a, b và c đúng.
09. b. Nhân đức.
04. d. Cả a, b và c đúng.
10. d. Cả a, b và c đúng.
05. c. Mƣời Điều Răn.
11. d. Cả a, b và c đúng.
12. d. Chỉ có a và b đúng.
06. d. Cả a, b và c đúng.
II. Ô Chữ
1. Quyết tâm
2. Thiên Chúa
3. Đức Chúa Trời
4. Yêu thƣơng
5. Lời Chúa
6. Con ngƣời
7. Lời Chúa
8. Thiên Chúa
9. Công bằng
Hàng dọc : Yêu thương

Lời giải đáp Gặp gỡ 31 : Ôn tập 4 (Gặp gỡ 27-30)
II. Ghi Nhớ
Những cụm từ này được trích từ sách:
1. “Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện.” (Lc 6,12)
2. “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời.” (Mt 6,9-10)
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3. “Xin Cha cho chúng con hôm nay lƣơng thực hằng ngày.” (Mt 6,11-13)
4. “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện.” (Cv 1,14)
III. Ô Chữ
1. Cầu nguyện (Cv 1,14)
2. Đức Giêsu (Cv 1,14)
3. Vinh hiển (Mt 6,9-10)
4. Triều đại (Mt 6,9-10)
5. Sự dữ (Mt 6,11-13)
6. Lƣơng thực (Mt 6,11-13)
7. Cầu nguyện (Lc 6,12)
Chủ đề: Cầu Nguyện

Lời giải đáp Gặp gỡ 31 Ôn tập 5 (Gặp gỡ 27-30)
I. Trắc Nghiệm
01. d. Cả a, b và c đúng.
07. d. Kinh Mân Côi.
02. d. Cả a, b và c đúng.
08. d. Cả a, b và c đúng.
03. d. Cả a, b và c đúng.
09. a. Danh Cha cả sáng.
04. b. Đức Kitô.
10. c. Nhƣng cứu chúng con cho khỏi sự
dữ.
05. d. Chỉ có a và b đúng.
06. b. Satan và mọi việc làm của nó.
II. Ô Chữ
1. Chúa Cha
2. Mân côi
3. Cầu nguyện
4. Thiên Chúa
5. Chúa Giêsu
6. Giúp đỡ
7. Ngay lành
8. Chuyển cầu
9. Danh Cha
Hàng dọc : Cầu nguyện
Gb. Nguyễn Thái Hùng
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“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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