
Họ và tên: 

Lớp Thêm Sức 3 

Gặp Gỡ 18 

Ôn tập 2 (Gặp Gỡ 6-17)  

I. Trắc Nghiệm 
 

01. Hội Thánh là cộng đoàn những người được Thiên Chúa kêu gọi 

và quy tụ, để nhờ đức tin và Bí tích gì họ trở thành Dân Thiên 

Chúa? 

  a. Bí tích Thêm Sức.   b. Bí tích Thánh Thể.   

  c. Bí tích Rửa Tội.   d. Bí tích Sám Hối. 
 

02. Chúa Thánh Thần không ngừng xây dựng, thánh hóa và đổi mới Hội Thánh bằng những điều gì? 

  a. Lời Chúa.    b. Các Bí Tích.    c. Ân sủng.    d. Cả a, b và c đúng.  
 

03. Các Kitô hữu phải làm gì cho sự hợp nhất của Hội Thánh? 

  a. Cầu nguyện.       b. Sám hối. 

  c. Đối thoại và hiểu biết lẫn nhau.    d. Cả a, b và c đúng.  
 

04. Vì sao Hội Thánh có đặc tính Thánh thiện? 

  a. Hội Thánh bắt nguồn từ Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh. 

  b. Hội Thánh được Đức Kitô thánh hóa và làm cho có khả năng thánh hóa. 

  c. Hội Thánh được Chúa Thánh Thần làm cho sống động và phát sinh nhiều hoa trái thánh thiện. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

05. Câu nào không thuộc đặc tính Công giáo của Hội Thánh? 

  a. Hội Thánh loan báo toàn bộ chân lý đức tin và đức tin toàn vẹn. 

  b. Hội Thánh gìn giữ và quản lý đầy đủ các phương tiện cứu độ. 

  c. Hội Thánh được Đức Kitô thánh hóa và có khả năng thánh hóa. 

  d. Hội Thánh được sai đến với muôn dân thuộc mọi thời đại. 
 

06. Chúng ta tiếp nối truyền thống các Tông đồ bằng những cách nào? 

  a. Trung thành với giáo huấn của các Tông đồ.      b. Vâng phục các chủ chăn trong Hội Thánh. 

  c. Góp phần xây dựng Hội Thánh.          d. Cả a, b và c đúng.  
 

07. Đức Giáo Hoàng là Giám mục Rôma, kế vị thánh Phêrô, là gì của Hội Thánh? 

  a. Nguyên lý và nền tảng cho sự hiệp nhất. 

  b. Vị đại diện Đức Kitô, thủ lãnh Giám mục đoàn. 

  c. Mục tử của toàn thể Hội Thánh.   d. Cả a, b và c đúng.  
 

08. Người giáo dân tham dự vào chức vụ Vương đế của Đức Kitô bằng việc gì? 

  a. Sống thánh thiện. b. Chiến thắng tội lỗi. c. Phục vụ cộng đoàn.      d. Cả a, b và c đúng.  
 

09. Tu sĩ là những Kitô hữu muốn bước theo Chúa Giêsu cách triệt để hơn nên đã tự nguyện sống 

thế nào? 

  a. Sống khiết tịnh. b. Sống nghèo khó.            c. Sống vâng phục.            d. Cả a, b và c đúng.  
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10. Tất cả các tín hữu trong Hội Thánh làm thành một gia đình duy nhất là Hội Thánh trong Đức 

Kitô, để làm gì? 

  a. Để ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi.   b. Để sống hạnh phúc giữa đời. 

  c. Để giúp đỡ lẫn nhau một cách tốt đẹp.    d. Để chia sẻ vật chất với nhau. 
 

11. Hội Thánh nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta thế nào? 

  a. Dạy chúng ta đón nhận Lời Chúa. 

  b. Giúp chúng ta lãnh nhận ân sủng từ các Bí tích. 

  c. Học hỏi những Mẫu gương thánh thiện của Đức Mẹ và các thánh. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

12. Để tỏ lòng tôn kính và yêu mến Đức Mẹ, chúng ta nên làm gì? 

  a. Năng lần chuỗi Mân Côi.    b. Cầu nguyện với Đức Mẹ. 

  c. Noi gương bắt chước các nhân đức của Mẹ. d. Cả a, b và c đúng.  

 

II. Ô Chữ 

Những gợi ý  

 

01. Hội Thánh gìn giữ và lưu truyền điều gì của 

các Tông đồ?  

02. Để tỏ lòng tôn kính và yêu mến Đức Mẹ, 

chúng ta năng lần chuỗi gì?  

03. Đức Giáo Hoàng là vị đại diện ai?  

04. Những người chưa nhận biết Chúa Kitô 

nhưng vẫn sống theo điều gì ngay thẳng thì cũng 

có thể được ơn cứu độ?  

05. Các tu sĩ là những người Kitô hữu muốn 

bước theo Chúa Giêsu cách triệt để hơn, theo 

những hình thức đã được ai phê chuẩn?  

06. Hội Thánh là cộng đoàn những người được Thiên Chúa kêu gọi và quy tụ, để nhờ đức tin và 

Bí tích Rửa tội, họ trở thành thân thể của ai?  

07. Ai muốn thánh hóa và cứu độ mọi người không phải cách riêng rẽ, nhưng quy tụ họ thành 

một dân duy nhất?  

08. Hội Thánh dạy chúng ta đón nhận điều gì?  

09. Hội Thánh bắt nguồn từ ai là Đấng Chí Thánh?  

10. Người giáo dân tham dự vào chức vụ Vương đế của Đức Kitô bằng cách sống thế nào?  

11. Để cho sự hợp nhất của Hội Thánh, ngoài sám hối, đối thoại và hiểu biết lẫn nhau, các Kitô 

hữu còn cần phải làm gì?  

12. Các tín hữu ở trần gian, các linh hồn nơi luyện ngục và các thánh trên thiên đàng cùng hiệp 

thông trong Đức Kitô và chia sẻ mọi điều gì cho nhau?  
 

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

Gb. Nguyễn Thái Hùng  
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Lớp Thêm Sức 3 

Lời giải đáp  Gặp Gỡ 18 Ôn tập 2 (Gặp Gỡ 6-17) 
 

I. Trắc Nghiệm 
 

01. c. Bí tích Rửa Tội. 

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. c. Hội Thánh được Đức Kitô thánh hóa và có khả năng thánh hóa. 

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. a. Để ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi. 

11. d. Cả a, b và c đúng.  

12. d. Cả a, b và c đúng.  

 

II. Ô Chữ 
 

01. Giáo huấn  

02. Mân Côi 

03. Đức Kitô 

04. Lương tâm  

05. Hội Thánh   

06. Chúa Kitô 

07. Thiên Chúa   

08. Lời Chúa  

09. Thiên Chúa   

10. Thánh thiện  

11. Cầu nguyện 

12. Ơn lành 

 

Hàng dọc : Hội Thánh Chúa  

Gb. Nguyễn Thái Hùng  
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