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VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 17 TN C
Tin Mừng thánh Luca 11,1-13
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề của hình này là gì?
....................................................
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 11,1
.....................................................
.....................................................
.....................................................
II. TRẮC NGHIỆM
01. Các môn đệ xin ai dạy cho mình cầu nguyện? (Lc 11,1)
a. Ông Gioan.
b. Ông Phaolô.
c. Đức Giêsu.

d. Ông Gamalien.

02. Những ý đầu tiên của lời cầu nguyện là gì? (Lc 11,2)
a. Xin cho danh thánh Cha vinh hiển.
b. Triều đại Cha mau đến.
c. Xin cho các linh hồn được cứu độ.
d. Chỉ a và b đúng.
03. Những ý cầu nguyện dành cho con người là gì? (Lc 11,3-4)
a. Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.
c. Xin cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy.

b. Xin tha tội chúng con.
d. Cả a, b và c đúng.

04. Đức Giêsu dạy ai xin thì sẽ như thế nào? (Lc 11,10)
a. Nhận được.
b. Không mất phần đâu.
c. Nhận được ơn giải thoát.
d. Nên công chính.
05. Cha trên trời sẽ ban gì cho những kẻ kêu xin Người? (Lc 11,13)
a. Sự bình an.
b. Dư dật của cải.
c. Thánh Thần.

d. Nước Trời.

III. Ô CHỮ
Những gợi ý
01. Chúng ta cầu xin để khỏi sa vào đâu? (Lc 11,4)
02. Chúng ta xin được tha điều gì? (Lc 11,4)
03. Các môn đệ xin ai dạy cho mình cầu nguyện? (Lc
11,1)
04. Cha trên trời sẽ ban gì cho những kẻ kêu xin
Người? (Lc 11,13)
05. Chúng ta xin gì hằng ngày? (Lc 11,3)
06. Chúng ta xin điều gì của Cha mau đến? (Lc 11,2)
07. Hai từ khởi đầu kinh nguyện của Đức Giêsu dạy cho các môn đệ là gì? (Lc 11,2)
08. Người bạn đến vay bánh vào lúc nào? (Lc 11,5)
09. Chúng ta xin cho Danh thánh Cha thế nào? (Lc 11,2)
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
"Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho".
Tin Mừng thánh Luca 11,10
Vui Học Thánh Kinh Phụng Vụ Năm C – Gb. Nguyễn Thái Hùng

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 17 TN C
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Cầu nguyện
* Câu Tin Mừng thánh Luca 11,1
"Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:
"Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến"
II. TRẮC NGHIỆM
01. c. Đức Giêsu (Lc 11,1)
02. d. Chỉ a và b đúng (Lc 11,2)
03. d. Cả a, b và c đúng (Lc 11,3-4)
04. a. Nhận được (Lc 11,10)
05. c. Thánh Thần (Lc 11,13)
III. Ô CHỮ
01. Chước cám dỗ (Lc 11,4)
02. Tha tội (Lc 11,4)
03. Đức Giêsu (Lc 11,1)
04. Thánh Thần (Lc 11,13)
05. Lương thực (Lc 11,3)
06. Triều đại (Lc 11,2)
07. Lạy Cha (Lc 11,2)
08. Nửa đêm (Lc 11,5)
09. Vinh hiển (Lc 11,2)
Hàng dọc : Cầu nguyện
Gb. Nguyễn Thái Hùng

