
Họ và tên: 

Lớp Thêm Sức 3 

Gặp Gỡ 18 

Ôn tập 3 (Gặp Gỡ 6-17) 

I. Trắc Nghiệm 

01. Chúa Kitô đã lập Hội Thánh thế nào? 

  a. Chúa Kitô loan báo Nước Thiên Chúa. 

  b. Chúa Kitô tuyển chọn 12 Tông đồ làm nền móng của 

Hội Thánh. 

  c. Chúa Kitô khai sinh Hội Thánh bằng cái chết và sự 

Phục sinh cứu độ của Ngài. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

02. Mọi người trong Hội Thánh được ai liên kết với Chúa Kitô và với nhau, tạo thành một thân 

thể duy nhất mà Chúa Kitô là Đầu? 

  a. Thiên Chúa.    b. Chúa Giêsu.    c. Chúa Thánh Thần.   d. Thánh Phêrô. 
 

03. Vì sao Hội Thánh có đặc tính Duy nhất? 

  a. Hội Thánh có nguồn gốc và khuôn mẫu là Chúa Ba Ngôi. 

  b. Hội Thánh có Đấng sáng lập là Chúa Kitô. 

  c. Hội Thánh có Chúa Thánh Thần hợp nhất các tín hữu với nhau … 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

04. Qua điều gì, mọi Kitô hữu được mời gọi nên thánh? 

  a. Lời rao giảng của các tông đồ.     b. Phép Rửa tội. 

  c. Việc ăn chay.        d. Cả a, b và c đúng.  
 

05. Chúng ta phải làm gì để sống đặc tính Công giáo của Hội Thánh? 

  a. Cầu nguyện cho việc truyền giáo.     b. Giới thiệu về Chúa cho mọi người. 

  c. Sống chứng nhân giữa đời.      d. Cả a, b và c đúng.  
 

06. Câu nào không thuộc đặc tính Tông truyền của Hội Thánh? 

  a. Hội Thánh gìn giữ và lưu truyền giáo huấn của các Tông đồ. 

  b. Hội Thánh có nguồn gốc và khuôn mẫu là Chúa Ba Ngôi. 

  c. Hội Thánh tiếp tục được giáo huấn, thánh hóa và hướng dẫn bởi các đấng kế vị các Tông đồ. 

  d. Hội Thánh được xây dựng trên nền tảng các Tông đồ. 
 

07. Phó tế là những người được truyền chức thánh, để phục vụ dân Chúa qua những việc gì? 

  a. Cử hành phụng vụ.       b. Rao giảng Lời Chúa. 

  c. Thi hành các việc bác ái.      d. Cả a, b và c đúng.  
 

08. Người giáo dân đón nhận và loan báo Lời của Đức Kitô cho thế giới, qua đời sống chứng tá 

là tham dự vào chức vụ gì của Đức Kitô? 

  a. Chức vụ Tư tế.        b. Chức vụ Ngôn sứ. 

  c. Chức vụ Vương đế.       d. Cả a, b và c đúng.  
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09. Câu nào không thuộc những dấu chỉ cho biết mình được Chúa mời gọi? 

  a. Có ý hướng ngay lành và muốn dấn thân phục vụ Chúa.  b. Có trí thông minh, học giỏi. 

  c. Có đủ điều kiện Hội Thánh quy định.    d. Được người có trách nhiệm tuyển chọn. 
 

10. Với các thánh trên trời, các tín hữu làm gì? 

  a. Noi gương đời sống thánh thiện của các ngài. 

  b. Xin các thánh chuyển cầu cùng Chúa cho mình. 

  c. Dâng việc lành phúc đức cầu nguyện cho các linh hồn. 

  d. Chỉ có a và b đúng.  
 

11. Điều Răn thứ năm của Hội Thánh là gì? 

  a. Xưng tội trong một năm ít là 1 lần.     b. Rước lễ trong mùa Phục sinh. 

  c. Đóng góp cho các nhu cầu vật chất của Hội Thánh theo khả năng của mình. 

  d. Giữ chay và kiêng thịt những ngày Hội Thánh buộc. 
 

12. Thiên Chúa đã ban cho Mẹ Maria những đặc ân nào? 

  a. Ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội.      b. Ơn Làm Mẹ Thiên Chúa. 

  c. Ơn Trọn Đời Đồng Trinh ...      d. Cả a, b và c đúng.  
 

II. Ô Chữ 

Những gợi ý  
 

01. Qua Phép Rửa tội, những ai đều được mời gọi 

nên thánh?  

02. Đặc tính thứ tư của Hội Thánh Công giáo là 

gì?  

03. Những người chưa nhận biết Chúa Kitô 

nhưng vẫn sống theo lương tâm ngay thẳng thì 

cũng có thể được điều gì?  

04. Dấu chỉ cho biết mình được Chúa mời gọi là 

có ý hướng gì?  

05. Đức Giáo hoàng là nguyên  lý và nền tảng 

cho sự gì của Hội Thánh?  

06. Người giáo dân tham dự vào chức vụ gì của Đức Kitô bằng việc đón nhận và loan báo Lời 

của Đức Kitô cho thế giới, qua đời sống chứng tá?  

07. Với các chủ chăn trong Hội Thánh, chúng ta phải làm gì?  

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

cùng các Bí tích và ân sủng của Ngài?  

09. Sứ mạng của Hội Thánh là loan truyền Nước Thiên Chúa mà ai đã khởi đầu?  

10. Trên thánh giá, Chúa Giêsu đã trối Đức Maria là Mẹ Hội Thánh qua thánh tông đồ nào?  

 

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

Gb. Nguyễn Thái Hùng  
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Họ và tên: 

Lớp Thêm Sức 3 

Lời giải đáp Gặp Gỡ 18 Ôn tập 3 (Gặp Gỡ 6-17) 
 

I. Trắc Nghiệm 
 

01. d. Cả a, b và c đúng.  

02. c. Chúa Thánh Thần. 

03. d. Cả a, b và c đúng.  

04. b. Phép Rửa tội. 

05. d. Cả a, b và c đúng.  

06. b. Hội Thánh có nguồn gốc và khuôn mẫu là Chúa Ba Ngôi. 

07. d. Cả a, b và c đúng.  

08. b. Chức vụ Ngôn sứ. 

09. b. Có trí thông minh, học giỏi. 

10. d. Chỉ có a và b đúng.  

11. c. Đóng góp cho các nhu cầu vật chất của Hội Thánh theo khả năng của mình. 

12. d. Cả a, b và c đúng.  
 

II. Ô Chữ 

 

01. Kitô hữu 

02. Tông truyền 

03. Ơn cứu độ 

04. Ngay lành 

05. Hiệp nhất  

06. Ngôn sứ 

07. Vâng phục 

08. Lời Chúa 

09. Chúa Kitô  

10. Gioan  

 

Hàng dọc : Truyền giáo   

Gb. Nguyễn Thái Hùng  
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