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CHÚA NHẬT 19 TN C
Tin Mừng thánh Luca 12,32-48
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề của hình này là gì?
....................................................
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 12,35-36
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

b. Được người khác tung hô.

....................................................
II. TRẮC NGHIỆM
01. Đức Giêsu dạy hãy bán tài sản của mình để làm gì? (Lc
12,33)
a. Mua lấy hạnh phúc Nước Trời.
c. Bố thí.
d. Sinh lợi.

02. Đức Giêsu bảo hãy sắm lấy điều gì? (Lc 12,33)
a. Những túi tiền không hề cũ rách.
b. Một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời.
c. Những kho lẫm tốt nhất.
d. Chỉ a và b đúng.
03. Một khi kho tàng ở trên trời, nơi đó thế nào? (Lc 12,33)
a. Các thánh tôn vinh.
b. Mối mọt không đục phá.
c. Kẻ trộm không bén mảng.
d. Chỉ b và c đúng.
04. Khi trở về thấy anh em còn tỉnh thức, thì chủ sẽ làm gì? (Lc 12,37)
a. Thắt lưng.
b. Đưa họ vào bàn ăn.
c. Phục vụ từng người.

d. Cả a, b và c đúng.

05. Anh em hãy sẵn sàng đón chờ ai đến? (Lc 12,40)
a. Thiên Chúa.
b. Ông Môsê.
c. Ông Êlia.

d. Con Người.

III. Ô CHỮ
Những gợi ý
01. Kho tàng anh em ở trên trời nơi mối mọt
không thể làm gì được? (Lc 12,33)
02. Anh em hãy sẵn sàng đón chờ ai đến? (Lc
12,40)
03. Thật phúc cho họ khi chủ trở về thấy các
đầy tớ đang làm gì? (Lc 12,37)
04. Đức Giêsu dạy hãy bán tài sản của mình
để làm gì? (Lc 12,33)
05. Anh em hãy sắm lấy những kho tàng
không thể hao hụt ở đâu? (Lc 12,33)
06. Đây là một phẩm chất của người quản gia. (Lc 12,42)
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
“ Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến."
Tin Mừng thánh Luca 12,40
Vui Học Thánh Kinh Phụng Vụ Năm C – Gb. Nguyễn Thái Hùng

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 19 TN C
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Đợi chủ về
* Tin Mừng thánh Luca 12,35-36
“Anh em hãy thắt lưng cho gọn,
thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ
đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.”
II. TRẮC NGHIỆM
01. c. Bố thí (Lc 12,33)
02. d. Chỉ a và b đúng (Lc 12,33)
03. d. Chỉ b và c đúng (Lc 12,33)
04. d. Cả a, b và c đúng (Lc 12,37)
05. d. Con Người (Lc 12,40)
III. Ô CHỮ
01. Đục phá (Lc 12,33)
02. Con Người (Lc 12,40)
03. Tỉnh thức (Lc 12,37)
04. Bố thí (Lc 12,33)
05. Trên trời (Lc 12,33)
06. Khôn ngoan (Lc 12,42)
Hàng dọc : Ưu tiên
Nguyễn Thái Hùng

