Họ và tên:
Lớp:
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 14 TN C
Tin Mừng Luca 10,1-12.17-20
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề của hình này là gì?
...........................................
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 10,1b
...........................................
...........................................
...........................................
II. TRẮC NGHIỆM
01. Đức Giêsu sai các môn đệ như chiên con đi vào đâu? (Lc
10,3)
a. Giữa xã hội.
b. Giữa rừng hoang.
c. Giữa bầy sói.
d. Giữa đồng cỏ xanh.
02. Đây là những thứ mà các môn đệ có thể cầm đi theo
mình: (Lc 10,4)
a. Bao bị.
b. Giầy dép.
c. Túi tiền.

d. Cả a, b và c đều sai.

03. Khi vào bất cứ nhà nào, câu đầu tiên anh em nói là gì? (Lc 10,5)
a. Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.
b. Bình an cho nhà này.
c. Anh em hãy ăn năn hối cải.
d. Anh em hãy trở lại cùng Thiên Chúa.
04. Đây là những quyền năng Đức Giêsu ban cho các môn đệ khi sai các ông đi: (Lc 10,9.17.19)
a. Chữa những người đau yếu.
b. Khuất phục ma quỷ.
c. Đạp lên rắn rết, bò cạp và mọi thế lực Kẻ Thù.
d. Cả a, b và c đúng.
05. Đức Giêsu nói anh em hãy vui mừng vì điều gì? (Lc 10,20)
a. Vì nhiều người nghe anh em mà trở lại.
b. Nhiều bệnh nhân đau được chữa lành.
c. Nhiều người ngoại được biết Thiên Chúa.
d. Tên anh em đã được ghi trên trời.
III. Ô CHỮ Những gợi ý
01. Đức Giêsu sai các môn đệ như chiên con đi
vào đâu? (Lc 10,3)
02. Hai từ đầu tiên khi bước vào bất cứ nhà nào là
gì? (Lc 10,5)
03. Đức Giêsu sai bao nhiêu môn đệ đi rao giảng? (Lc 10,1)
04. Thành nào sẽ được xử khoan hồng hơn thành không nghe lời các môn đệ: (Lc 10,12)
05. Đây là thứ các môn đệ không được mang theo: (Lc 10,4)
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
“Anh em hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.”
Tin Mừng thánh Luca 10,20b
Gb. Nguyễn Thái Hùng

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 14 TN C
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Các môn đệ Chúa Giêsu
* Câu Tin Mừng thánh Luca 10,1b
"Chúa Giêsu sai các ông cứ từng hai người một đi trước,
vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến."
II. TRẮC NGHIỆM
01. c. Giữa bầy sói (Lc 10,3)
02. d. Cả a, b và c đều sai (Lc 10,4)
03. b. Bình an cho nhà này (Lc 10,5)
04. d. Cả a, b và c đúng (Lc 10,9.17.19)
05. d. Tên anh em đã được ghi trên trời (Lc 10,20)
III. Ô CHỮ
01. Bầy sói (Lc 10,3)
02. Bình an (Lc 10,5)
03. Bảy mươi hai (Lc 10,1)
04. Xơđôm (Lc 10,12)
05. Túi tiền (Lc 10,4)
Hàng dọc : Sai Đi
Gb. Nguyễn Thái Hùng

