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65 Câu Hỏi Thưa
01. Hỏi: Đức Maria vội vã đi
thăm ai? (Lc 1,40)
- Thƣa: Bà Êlisabét.
02. Hỏi: Thành nơi gia đình
ông Dacaria cư ngụ thuộc chi
tộc nào? (Lc 1,39)
- Thƣa: Chi tộc Giuđa.
03. Hỏi: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ.
Đó là lời của ai? (Lc 1, 42)
- Thƣa: Bà Êlisabét.
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04. Hỏi: Bà Êlisabét gọi Đức Maria là gì? (Lc 1,
43)
- Thƣa: Thân mẫu Chúa tôi.
05. Hỏi: Bà Êlisabét nói Đức Maria thật có phúc vì
đã làm gì? (Lc 3,45)
- Thƣa: Tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì
Người đã nói.
06. Hỏi: Ai đã thăm viếng bà Êlisabét? (Lc 1,39)
- Thƣa: Bà Maria.
07. Hỏi: Đức Maria vào nhà ai và chào hỏi bà
Êlisabét? (Lc 1,40)
- Thƣa: Ông Dacaria.
08. Hỏi: Ai đã dạy dân
chúng “Tám Mối Phúc
Thật”? (Mt 5,1)
- Thƣa: Đức Giêsu.
09. Hỏi: Đức Giêsu dạy
dân chúng “Tám Mối Phúc Thật” tại đâu? (Mt 5,1)
- Thƣa: Trên núi.
10. Hỏi: Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được điều
gì làm gia nghiệp? (Mt 5,4)
- Thƣa: Đất Hứa.
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11. Hỏi: Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ
được Thiên điều gì? (Mt 5,7)
- Thƣa: Xót thương.
12. Hỏi: Phúc thay ai bị bách hại vì sống công
chính, vì điều gì là của họ?(Mt 5,10)
- Thƣa: Nước Trời.
13. Hỏi: Những ai xây dựng điều gì được gọi là con
Thiên Chúa? (Mt 5,9)
- Thƣa: Hòa bình.
14. Hỏi: Những người có tâm hồn trong sạch thì họ
sẽ được nhìn thấy ai? (Mt 5,8)
- Thƣa: Thiên Chúa.
15. Hỏi: Ai có tâm hồn nghèo khó thì họ sẽ được gì?
(Mt 5,3)
- Thƣa: Nước Trời.
16. Hỏi: Những ai sẽ được Thiên Chúa ủi an? (Mt
5,5)
- Thƣa: Sầu khổ.
17. Hỏi: Vua nào dù vinh hoa tột bậc cũng không
mặc đẹp bằng một bông hoa? (Mt 6,33)
- Thƣa: Vua Salômon.
18. Hỏi: Đức Giêsu nói trước hết hãy tìm kiếm điều
gì? (Mt 6,33)
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- Thƣa: Nước Thiên Chúa và đức công chính
của Người.
19. Hỏi: Đức Giêsu nói, Anh em đừng lo lắng về
ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào … … .. .”
(Mt 6,34)
- Thƣa: Có cái khổ của ngày ấy.
20. Hỏi: Mạng sống chẳng trọng hơn điều gì, và
thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? (Mt 6,25)
- Thƣa: Của ăn.
21. Hỏi: Ai đã mặc đẹp cho
hoa? (Mt 6,30)
- Thƣa: Thiên Chúa.
22. Hỏi: Hỏi có ai trong
anh em, nhờ lo lắng, mà kéo
dài điều gì thêm được dù
chỉ một gang tay? (Mt 6,27)
- Thƣa: Đời mình.
23. Hỏi: Ăn gì, uống gì, mặc gì là điều ai hay tìm
kiếm? (Mt 6,31-32)
- Thƣa: Dân ngoại.
24. Hỏi: Con gì không gieo không gặt, không thu
tích vào kho, thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi
chúng? (Mt 6,26)
- Thƣa: Chim trời.
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25. Hỏi: Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa
và điều gì của Người, còn tất cả những thứ kia,
Người sẽ thêm cho? (Mt 6,33)
- Thƣa: Đức công chính.
26. Hỏi: Đức Giêsu đã nhắc tới hoa gì trong trình
thuật này? (Mt 5,29)
- Thƣa: Hoa huệ.
27. Hỏi: “Hãy yêu kẻ
thù và cầu nguyện cho
những kẻ ngược đãi anh
em.” Đây là giáo huấn
của ai?(Mt 5,43)
- Thƣa: Đức Giêsu.
28. Hỏi: Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương
mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những
ai cũng chẳng làm như thế sao? (Mt 5,46)
- Thƣa: Người thu thuế.
29. Hỏi: Với kẻ thù, Đức Giêsu dạy hãy yêu thương,
như vậy anh em mới được trở nên thế nào?(Mt 5,45)
- Thƣa: Con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên
trời.
30. Hỏi: Đức Giêsu nói, Nếu anh em yêu thương kẻ
yêu thương mình, thì thế nào? (Mt 5,46)
- Thƣa: Anh em nào có công chi.
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31. Hỏi: Đức Giêsu kêu gọi hãy hoàn thiện như ai?
(Mt 5,48)
- Thƣa: Như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn
thiện.
32. Hỏi: Đức Giêsu bảo hãy yêu ai và cầu nguyện
cho những kẻ ngược đãi anh em? (Mt 5,44)
- Thƣa: Kẻ thù.
33. Hỏi: Đức Giêsu kêu gọi anh em trở nên điều gì
như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện? (Mt
5,48)
- Thƣa: Hoàn thiện.
34. Hỏi: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy làm
gì với đồng loại và hãy ghét kẻ thù? (Mt 5,43)
- Thƣa: Hãy yêu đồng loại.
35. Hỏi: Thiên Chúa làm cho mưa xuống trên người
công chính cũng như những ai? (Mt 5,45)
- Thƣa: Kẻ bất chính.
36. Hỏi: Thiên Chúa làm cho mặt trời mọc lên soi
sáng kẻ xấu và những ai? (Mt 5,45)
- Thƣa: Người tốt.
37. Hỏi: Đức Giêsu bảo hãy yêu kẻ thù và làm gì
cho những kẻ ngược đãi anh em? (Mt 5,44)
- Thƣa: Cầu nguyện.
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38. Hỏi: Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương
mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những
người nào cũng chẳng làm như thế sao? (Mt 5,46)
- Thƣa: Người thu thuế.
39. Hỏi: Ai yêu mến Thầy thì sẽ làm gì? (Ga 14,23)
- Thƣa: Giữ lời Thầy.
40. Hỏi: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha
Thầy sẽ làm gì cho người ấy? (Ga 14,23)
- Thƣa: Yêu mến người ấy.
41. Hỏi: Đấng Bảo
Trợ là ai? (Ga 14,26)
- Thƣa: Thánh
Thần.
42. Hỏi: Đấng Bảo
Trợ được ai sai đến?
(Ga 14,26)
- Thƣa: Chúa Cha.
43. Hỏi: Thánh Thần sẽ làm gì cho anh em? (Ga
14,25)
- Thƣa: Dạy anh em mọi điều và làm cho anh
em nhớ lại mọi điều thầy đã nói với anh em.
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44. Hỏi: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban
cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em
không theo kiểu ai ban? Ga 14,27)
- Thƣa: Thế gian.
45. Hỏi: Ai là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến
nhân danh Thầy? (Ga 14,26)
- Thƣa: Đấng Bảo Trợ.
46. Hỏi: Đức Giêsu bảo
các môn đệ đừng xao
xuyến và đừng gì nữa?
(Ga 14,27)
- Thƣa: Đừng sợ hãi.
47. Hỏi: Trước khi ra
đi, Đức Giêsu để lại điều gì cho các môn đệ? (Ga
14,27)
- Thƣa: Bình an.
48. Hỏi: Ai đã nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời
thầy? (Ga 14,23)
- Thƣa: Đức Giêsu.
49. Hỏi: Những ai nói với Đức Giêsu : “Sao môn đệ
ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu
rửa tay khi dùng bữa?” (Mt 15,2)
- Thƣa: Người Pharisêu và các kinh sư.
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50. Hỏi: Ai đã nói : “Còn các ông, tại sao các ông
dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều
răn của Thiên Chúa?” (Mt 15,3)
- Thƣa: Đức Giêsu.
51. Hỏi: Ai đã dạy:
Ngươi hãy thờ cha kính
mẹ; kẻ nào nguyền rủa
cha mẹ, thì phải bị xử
tử? (Mt 15,5)
- Thƣa: Thiên Chúa.
52. Hỏi: Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị gì?
(Mt 15,5)
- Thƣa: Xử tử.
53. Hỏi: “Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con
có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa
rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa”.
Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông
mà huỷ bỏ lời của ai? (Mt 15,5-6)
- Thƣa: Thiên Chúa.
54. Hỏi: Ai đối xử với cha mẹ thế nào thì phải bị xử
tử?(Mt 15,4)
- Thƣa: Nguyền rủa.
55. Hỏi: Người đầu tiên được ông chủ giao cho bao
nhiêu yến bạc để sinh lợi? (Mt 25,15)
- Thƣa: 5 yến.
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56. Hỏi: Người lãnh được bao
nhiêu yến thì đi đào lỗ chôn giấu
số bạc của chủ? (Mt 25,18)
- Thƣa: 1 yến.
57. Hỏi: Người đầy tớ được giao
5 yến, được chủ khen ngợi là
gì?(Mt 25,21)
- Thƣa: Đầy tớ tài giỏi và trung thành.
58. Hỏi: Yến bạc của người đầy tớ tồi tệ và biếng
nhác được đưa cho ai? (Mt 25,28)
- Thƣa: Cho người đã có 10 yến.
59. Hỏi: Số phận của tên đầy tớ vô
dụng sẽ như thế nào? (Mt 25,30)
- Thƣa: Bị quăng ra chỗ tối tăm
bên ngoài.
60. Hỏi: Chủ mời gọi những đầy tớ
tài giỏi và trung thành hãy vào
hưởng điều gì của chủ anh? (Mt
25,21)
- Thƣa: Niềm vui.
61. Hỏi: Đáng lý số tiền của chủ sẽ được gởi vào
nơi nào để sinh lợi? (Mt 25,27)
- Thƣa: Gởi ngân hàng.
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62. Hỏi: Người lãnh nhận 1 yến đã làm gì với số
bạc của chủ? (Mt 25,25)
- Thƣa: Chôn giấu.
63. Hỏi: Với người lãnh 1 yến bạc, chủ gọi anh là
đầy tớ thế nào? (Mt 25,6)
- Thƣa: Tồi tệ.
64. Hỏi: Người đầy tớ được giao 5 yến, được chủ
khen ngợi là gì? (Mt 25,21)
- Thƣa: Tài giỏi.
65. Hỏi: Người đầy tớ lãnh nhận 5 yến đã làm gì mà
sinh lợi? (Mt 25,16)
- Thƣa: Buôn bán.
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65 Câu Trắc Nghiệm
01. Đức Maria vội vã đi thăm ai? (Lc 1,40)
a. Bà Gioanna.
b. Bà Êlisabét.
c. Ông Giaia.
d. Chị em Maria và Mácta.
02. Thành nơi gia đình ông Dacaria cư ngụ thuộc
chi tộc nào? (Lc 1,39)
a. Lêvi.
b. Simêon.
c. Giuđa.
d. Dan.
03. Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ. Đó
là lời của ai? (Lc 1, 42)
a. Sứ thần Gáprien.
b. Ông Dacaria.
c. Bà Êlisabét.
d. Ông Giuse.
04. Bà Êlisabét gọi Đức Maria là gì? (Lc 1, 43)
a. Người phụ nữ được yêu quý.
b. Thân mẫu Chúa tôi.
c. Người được yêu quý.
d. Mẹ của muôn người.
05. Bà Êlisabét nói Đức Maria thật có phúc vì đã
làm gì? (Lc 3,45)
a. Phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa.
b. Tuân phục thánh ý Thiên Chúa.
c. Tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người
đã nói.
d. Cả a, b và c đúng.
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06. Ai đã thăm viếng bà
Êlisabét? (Lc 1,39)
a. Bà Anna.
b. Bà Maria.
c. Bà Gioanna.
d. Ông Giuse.
07. Đức Maria vào nhà ai
và chào hỏi bà Êlisabét? (Lc
1,40)
a. Ông Giuse.
b. Ông Simon.
c. Ông Gioan.
d. Ông Dacaria.
08. Ai đã dạy dân chúng “Tám Mối Phúc Thật”?
(Mt 5,1)
a. Đức Giêsu.
b. Thánh Gioan Tẩy giả.
c. Ông Môsê.
d. Thánh Matthêu.
09. Đức Giêsu dạy dân chúng “Tám Mối Phúc
Thật” tại đâu? (Mt 5,1)
a. Bên bờ giếng Giacóp.
b. Trong Đền thờ Giêrusalem.
c. Trên núi.
d. Trong Hội đường Nadarét.
10. “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được … … …
làm gia nghiệp.” (Mt 5,4)
a. Nước Trời.
b. Đất Hứa.
c. Thiên Đàng.
d. Hạnh phúc.
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11. “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được
Thiên Chúa … … … .” (Mt 5,7)
a. Ủi an.
b. Cứu độ.
c. Chúc phúc.
d. Xót thương.
12. “Phúc
thay ai bị
bách hại vì
sống công
chính, vì ...
... ... là của
họ.” (Mt
5,10)
a. Nước Trời.
c. Đất Hứa.

b. Thiên Chúa.
d. Hạnh phúc.

13. Những ai xây dựng điều gì được gọi là con
Thiên Chúa? (Mt 5,9)
a. Bác ái.
b. Hòa bình.
c. Niềm tin.
d. Xã hội.
14. Những người có tâm hồn trong sạch thì họ sẽ
được nhìn thấy ai? (Mt 5,8)
a. Đức Giêsu.
b. Mẹ Maria.
c. Thiên Chúa.
d. Chiên Con.
15. Ai có tâm hồn nghèo khó thì họ sẽ được gì? (Mt
5,3)
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a. Nước Trời.
c. Nhìn thấy Thiên Chúa.
d. Làm con cái Giáo Hội.

b. Đất hứa.

16. Những ai sẽ được Thiên Chúa ủi an? (Mt 5,5)
a. Tuyệt vọng.
b. Các người tin Chúa.
c. Các góa phụ.
d. Sầu khổ.
17. Vua nào dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc
đẹp bằng một bông hoa? (Mt 6,33)
a. Vua Salômon.
b. Vua Đavít.
c. Vua Salem.
d. Vua Hêrôđê.
18. Đức Giêsu nói trước hết hãy tìm kiếm điều gì?
(Mt 6,33)
a. Sự tha thứ của Thiên Chúa .
b. Sự thật và sự công chính.
c. Nước Trời.
d. Nước Thiên Chúa và đức công chính của
Người.
19. Đức Giêsu nói : “Anh em đừng lo lắng về ngày
mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào … … .. .” (Mt
6,34)
a. Có niềm vui của ngày ấy.
b. Có cái khổ của ngày ấy.
c. Có nỗi bận tâm của ngày ấy.
d. Có sự lo lắng của ngày ấy.
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20. Mạng sống chẳng trọng hơn điều gì, và thân thể
chẳng trọng hơn áo mặc sao? (Mt 6,25)
a. Của ăn.
b. Danh dự.
c. Áo mặc.
d. Tiền của.
21. Ai đã mặc đẹp cho hoa? (Mt 6,30)
a. Đức Giêsu.
b. Con người.
c. Trái đất.
d. Thiên Chúa.
22. Hỏi có ai trong anh
em, nhờ lo lắng, mà kéo
dài điều gì thêm được dù
chỉ một gang tay? (Mt
6,27)
a. Đời mình.
c. Yến tiệc linh đình.

b. Sự sống.
d. Danh dự.

23. Ăn gì, uống gì, mặc gì là điều ai hay tìm kiếm?
(Mt 6,31-32)
a. Các kitô hữu.
b. Người Do thái giáo
c. Dân ngoại. d. Những người đi theo Chúa.
24. Con gì không gieo không gặt, không thu tích vào
kho, thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng?
(Mt 6,26)
22 * Gb. Nguyễn Thái Hùng

a. Con heo.
c. Con chiên.

b. Chim trời.
d. Con bò.

25. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và
điều gì của Người, còn tất cả những thứ kia, Người
sẽ thêm cho? (Mt 6,33)
a. Lòng sám hối.
b. Lòng thương xót.
c. Sự bình an.
d. Đức công chính.
26. Đức Giêsu đã nhắc tới hoa gì trong trình thuật
này? (Mt 5,29)
a. Hoa Ôliu.
b. Hoa cải.
c. Hoa huệ.
d. Hoa Ly.
27. “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ
ngược đãi anh em.” Đây là giáo huấn của ai?(Mt
5,43)
a. Đức Giêsu.
b. Ông Môsê.
c. Thánh Gioan.
d. Thánh Phaolô.
28. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì
anh em nào có công chi? Ngay cả những ai cũng
chẳng làm như thế sao? (Mt 5,46)
a. Người thu thuế.
b. Người tội lỗi.
c. Cô gái điếm.
d. Dân ngoại.
29. Với kẻ thù, Đức Giêsu dạy hãy yêu thương, như
vậy anh em mới được trở nên … … . (Mt 5,45)
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a. Con cái Nước Trời. b. Con cái sự sáng.
c. Sáng chói trước mặt thế gian.
d. Con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời.
30. Đức Giêsu nói : “Nếu
anh em yêu thương kẻ yêu
thương mình, thì … … …
.” (Mt 5,46)
a. Được ích gì.
b. Anh em nào có công
chi.
c. Cũng giống như mọi
người dân ngoại.
d. Như mọi người mà thôi.
31. Đức Giêsu kêu gọi hãy hoàn thiện như ai? (Mt
5,48)
a. Như Thầy.
b. Như Đức Maria.
c. Như con cái của sự sáng.
d. Như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.
32. Đức Giêsu bảo hãy yêu ai và cầu nguyện cho
những kẻ ngược đãi anh em? (Mt 5,44)
a. Cha mẹ.
b. Anh chị em.
c. Thầy cô.
d. Kẻ thù.
33. Đức Giêsu kêu gọi anh em trở nên điều gì như
Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện? (Mt 5,48)
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a. Thánh thiện.
c. Thương xót.

b. Hoàn thiện.
d. Hay chạnh lòng thương.

34. “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : … … … đồng
loại và hãy ghét kẻ thù.” (Mt 5,43)
a. Hãy thương xót.
b. Hãy giúp đỡ.
c. Hãy yêu.
d. Hãy cầu nguyện.
35. Thiên Chúa làm cho mưa xuống trên người công
chính cũng như những ai? (Mt 5,45)
a. Người tội lỗi.
b. Người không tin Chúa.
c. Dân ngoại.
d. Kẻ bất chính.
36. Thiên Chúa làm cho mặt trời mọc lên soi sáng
kẻ xấu và những ai? (Mt 5,45)
a. Người tốt.
b. Người tin Chúa.
c. Kẻ tội lỗi.
d. Người ngoại giáo.
37. Đức Giêsu bảo hãy yêu kẻ thù và làm gì cho
những kẻ ngược đãi anh em? (Mt 5,44)
a. Thương xót.
b. Chúc bình an.
c. Cầu nguyện.
d. Chịu đựng.
38. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì
anh em nào có công chi? Ngay cả những người nào
cũng chẳng làm như thế sao? (Mt 5,46)
a. Quân La mã.
b. Cô gái điếm.
c. Dân ngoại.
d. Người thu thuế.
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39. Ai yêu mến Thầy thì sẽ làm gì? (Ga 14,23)
a. Đi loan báo Tin Mừng cho mọi người.
b. Giữ lời Thầy.
c. Làm được những điều lạ lùng.
d. Chỉ a và c đúng.
40. Ai yêu mến Thầy thì
sẽ giữ lời Thầy, Cha
Thầy sẽ làm gì cho người
ấy? (Ga 14,23)
a. Thưởng ban Nước
Trời.
b. Yêu mến.
c. Ban sự sống đời đời.
d. Gìn giữ.
41. Đấng Bảo Trợ là ai? (Ga 14,26)
a. Các Thiên thần.
b. Các ngôn sứ.
c. Thánh Thần. d. Các Tổng lãnh Thiên thần.
42. Đấng Bảo Trợ được ai sai đến? (Ga 14,26)
a. Vua Hêrôđê.
b. Thượng tế Caipha.
c. Chúa Cha.
d. Đức Giêsu.
43. Thánh Thần sẽ làm gì cho anh em? (Ga 14,25)
a. Làm cho anh em nhớ lại mọi điều thầy đã nói
với anh em.
b. Dạy anh em mọi điều.
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c. Dạy anh em làm những điều lạ lùng.
d. Chỉ a và b đúng.
44. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho
anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em
không theo kiểu ai ban? (Ga 14,27)
a. Chúa Cha.
b. Thế gian.
c. Loài người.
d. Xã hội.
45. Ai là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân
danh Thầy? (Ga 14,26)
a. Ngôi Lời.
b. Thiên Thần Bản Mệnh.
c. Đấng Bảo Trợ.
d. Tổng Lãnh Thiên Thần.
46. Đức Giêsu bảo các môn đệ đừng xao xuyến và
đừng gì nữa? (Ga 14,27)
a. Đừng lo lắng.
b. Đừng hoang mang.
c. Đừng vui sướng.
d. Đừng sợ hãi.
47. Trước khi ra đi, Đức Giêsu để lại điều gì cho
các môn đệ? (Ga 14,27)
a. Của cải.
b. Nhà cửa.
c. Bình an.
d. Tài sản.
48. Ai đã nói : Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời thầy?
(Ga 14,23)
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a. Thánh Phêrô.
c. Thánh Phaolô.

b. Thánh Luca.
d. Đức Giêsu.

49. Những ai nói với Đức Giêsu : “Sao môn đệ ông
vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa
tay khi dùng bữa?” (Mt 15,2)
a. Người Pharisêu.
b. Các kinh sư.
c. Người Xađốc.
d. Chỉ có a và b đúng.
50. Ai đã nói : Còn các
ông, tại sao các ông dựa
vào truyền thống của các
ông mà vi phạm điều răn
của Thiên Chúa? (Mt 15,3)
a. Ông Môsê.
b. Đức Giêsu.
c. Thánh Phaolô.

d. Ngôn sứ Êlia.

51. Ai đã dạy : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào
nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử? (Mt 15,5)
a. Ông Môsê.
b. Thiên Chúa.
c. Đức Giêsu.
d. Thánh Phaolô.
52. Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị gì? (Mt
15,5)
a. Ngồi tù.
b. Xử tử.
c. Chém đầu.
d. Ném đá.
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53. "Ai nói với cha với mẹ rằng : những gì con có để
giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì
người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa". Như thế,
các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ
bỏ lời của ai? (Mt 15,5-6)
a. Ông Môsê.
b. Thiên Chúa.
c. Đức Giêsu.
d. Thánh Phaolô.
54. Ai đối xử với cha mẹ thế nào thì phải bị xử tử?
(Mt 15,5)
a. Bất kính.
b. Nguyền rủa.
c. Thờ kính.
d. An ủi.
55. Người đầu tiên được ông chủ giao cho bao
nhiêu yến bạc để sinh lợi? (Mt 25,15)
a. 2 yến.
b. 3 yến.
c. 5 yến.
d. 7 yến.
56. Người lãnh được bao nhiêu yến thì đi đào lỗ
chôn giấu số bạc của chủ? (Mt 25,18)
a. 1 yến.
b. 2 yến.
c. 3 yến.
d. 5 yến.
57. Người đầy tớ được giao 5 yến, được chủ khen
ngợi là gì? (Mt 25,21)
a. Đầy tớ tài giỏi và trung thành.
b. Đầy tớ khôn ngoan và chịu khó.
c. Đầy tớ biếng nhác và tồi tệ.
d. Đầy tớ tốt lành.
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58. Yến bạc của người đầy tớ tồi
tệ và biếng nhác được đưa cho
ai? (Mt 25,28)
a. Cho người đã có 10 yến.
b. Cho người đã có 7 yến.
c. Cho người đã có 2 yến.
d. Cho người đã có 1 yến.
59. Số phận của tên đầy tớ vô
dụng sẽ như thế nào? (Mt 25,30)
a. Bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài.
b. Sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
c. Sẽ phải lửa thiêu đời đời.
d. Chỉ a và b đúng.
60. Chủ mời gọi những đầy tớ tài giỏi và trung
thành hãy vào hưởng điều gì của chủ anh? (Mt
25,21)
a. Yến tiệc linh đình. b. Sự sung sướng.
c. Niềm vui.
d. Bình an.
61. Đáng lý số tiền của chủ sẽ được gởi vào nơi nào
để sinh lợi? (Mt 25,27)
a. Buôn bán.
b. Gởi ngân hàng.
c. Cho vay lấy lãi.
d. Chôn giấu.
62. Người lãnh nhận 1 yến đã làm gì với số bạc của
chủ? (Mt 25,25)
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a. Buôn bán.
c. Cho vay lấy lãi.

b. Gởi ngân hàng.
d. Chôn giấu.

63. Với người lãnh 1 yến bạc, chủ gọi anh là đầy tớ
thế nào? (Mt 25,6)
a. Tồi tệ.
b. Tài giỏi.
c. Láu cá.
d. Chịu cực.
64. Người đầy tớ được giao 5 yến, được chủ khen
ngợi là gì? (Mt 25,21)
a. Tồi tệ.
b. Tài giỏi.
c. Láu cá.
d. Chịu cực.
65. Người đầy tớ lãnh nhận 5 yến đã làm gì mà sinh
lợi? (Mt 25,16)
a. Chôn giấu.
b. Gởi ngân hàng.
c. Cho vay lấy lãi.
d. Buôn bán.
Nguyễn Thái Hùng
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VUI HỌC THÁNH KINH
TẾT NGUYÊN ĐÁN
Vui Học Thánh Kinh
Thánh Lễ Tất Niên:
Tin mừng Lc 1,39-55
I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
...............................
* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Lc 1,46a-47
..............................
..............................
..............................
..............................
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II. TRẮC NGHIỆM
01. Đức Maria vội vã đi thăm ai? (Lc 1,40)
a. Bà Gioanna.
b. Bà Êlisabét.
c. Ông Giaia.
d. Chị em Maria và Mácta.
02. Thành nơi gia đình ông Dacaria cư ngụ thuộc chi
tộc nào? (Lc 1,39)
a. Lêvi.
b. Simêon.
c. Giuđa.
d. Dan.
03. Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ. Đó là
lời của ai? (Lc 1, 42)
a. Sứ thần Gáprien.
b. Ông Dacaria.
c. Bà Êlisabét.
d. Ông Giuse.
04. Bà Êlisabét gọi Đức Maria là gì? (Lc 1, 43)
a. Người phụ nữ được yêu quý.
b. Thân mẫu Chúa tôi.
c. Người được yêu quý.
d. Mẹ của muôn người.
05. Bà Êlisabét nói Đức Maria thật có phúc vì đã làm
gì? (Lc 3,45)
a. Phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa.
b. Tuân phục thánh ý Thiên Chúa.
c. Tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói.
d. Cả a, b và c đúng.
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III. Ô CHỮ
Những gợi ý
01. Sau khi gặp Đức
Maria, bà Êlisabét
tràn đầy gì? (Lc 1,41)
02. Ai đã thăm viếng
bà Êlisabét?(Lc 1,39)
03. “Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng ... ... ... những ai
kính sợ Người”. (Lc 1,50)
04. “Chúa độ trì ... ... ... tôi tớ của Người”. (Lc 1,54)
05. Đức Maria vào nhà ai và chào hỏi bà Êlisabét? (Lc
1,40)
06. Đức Maria nói : linh hồn tôi ngợi khen ai? (Lc
1,46)
07. Thành nơi gia đình ông Dacaria cư ngụ thuộc chi
tộc nào? (Lc 1,39)
08. Đức Maria đi thăm ai? (Lc 1,40)
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi
hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.”
Tin mừng thánh Lc 1,45a-47
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Vui Học Thánh Kinh
Thánh Lễ Giao Thừa
Tin mừng Mt 5,1-10
I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
...............................
* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 5,7
..............................
..............................
..............................
..............................
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II. TRẮC NGHIỆM
01. Ai đã dạy dân chúng “Tám Mối Phúc Thật”?
(Mt 5,1)
a. Đức Giêsu.
b. Thánh Gioan Tẩy giả.
c. Ông Môsê.
d. Thánh Matthêu.
02. Đức Giêsu dạy dân chúng “Tám Mối Phúc
Thật” tại đâu? (Mt 5,1)
a. Bên bờ giếng Giacóp.
b. Trong Đền thờ Giêrusalem.
c. Trên núi.
d. Trong Hội đường Nadarét.
03. “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được … … …
làm gia nghiệp.” (Mt 5,4)
a. Nước Trời.
b. Đất Hứa.
c. Thiên Đàng.
d. Hạnh phúc.
04. “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được
Thiên Chúa … … … .” (Mt 5,7)
a. Ủi an.
b. Cứu độ.
c. Chúc phúc.
d. Xót thương.
05. “Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì
... ... ... là của họ..” (Mt 5,10)
a. Nước Trời.
b. Thiên Chúa.
c. Đất Hứa.
d. Hạnh phúc.
III. Ô CHỮ Những gợi ý
01. „Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được điều gì
làm gia nghiệp?‟ (Mt 5,4)
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02. Phúc thay ai bị bách
hại vì sống công chính, vì
điều gì là của họ? (Mt
5,10)
03. Người đã dạy dân
chúng Tám Mối Phúc là
ai? (Mt 5,1)
04. Những ai xây dựng điều gì được gọi là con
Thiên Chúa? (Mt 5,9)
05. Những người có tâm hồn trong sạch thì họ sẽ
được nhìn thấy ai? (Mt 5,8)
06. Ai có tâm hồn nghèo khó thì họ sẽ được gì?(Mt
5,3)
07. Hai từ khởi đầu của tám mối phúc là gì? (Mt
5,1–10)
08. Những ai sẽ được Thiên Chúa ủi an? (Mt 5,5)
09. „Phúc thay ai có điều gì nghèo khó, vì Nước
Trời là của họ?‟ (Mt 5,3)
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
“Phúc thay ai xót thƣơng ngƣời,
vì họ sẽ đƣợc Thiên Chúa xót thƣơng.”
Tin mừng thánh Mátthêu 5,7
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Vui Học Thánh Kinh
Mồng Một : Thánh Lễ Tân Niên
Mẫu A: Tin mừng Mt 6,25-34
I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
...............................
* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 6,34a
..............................
..............................
..............................
II. TRẮC NGHIỆM
01. Vua nào dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc
đẹp bằng một bông hoa? (Mt 6,33)
a. Vua Salômon.
b. Vua Đavít.
c. Vua Salem.
d. Vua Hêrôđê.
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02. Đức Giêsu nói trước hết hãy tìm kiếm điều gì?
(Mt 6,33)
a. Sự tha thứ của Thiên Chúa.
b. Sự thật và sự công chính.
c. Nước Trời.
d. Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người.
03. Đức Giêsu nói: “Anh em đừng lo lắng về ngày
mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào … … .” (Mt 6,34)
a. Có niềm vui của ngày ấy.
b. Có cái khổ của ngày ấy.
c. Có nỗi bận tâm của ngày ấy.
d. Có sự lo lắng của ngày ấy.
04. Mạng sống chẳng trọng hơn điều gì, và thân thể
chẳng trọng hơn áo mặc sao? (Mt 6,25)
a. Của ăn.
b. Danh dự.
c. Áo mặc.
d. Tiền của.
05. Ai đã mặc đẹp cho hoa? (Mt 6,30)
a. Đức Giêsu.
b. Con người.
c. Trái đất.
d. Thiên Chúa.
III. Ô CHỮ Những gợi ý
01. Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài
điều gì thêm được dù chỉ một gang tay? (Mt 6,27)
02. Ăn gì, uống gì, mặc gì là điều ai hay tìm kiếm?
(Mt 6,31-32)
03. Ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa thế nào,
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cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy? (Mt
6,29)
04. Con gì
không
gieo
không
gặt,
không thu tích
vào kho, thế
mà Cha anh em
trên trời vẫn
nuôi
chúng?
(Mt 6,26)
05. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và
điều gì của Người, còn tất cả những thứ kia, Người
sẽ thêm cho? (Mt 6,33)
06. Đức Giêsu đã nhắc tới hoa gì trong trình thuật
này? (Mt 5,29)
07. Đức Giêsu ví vua nào dù vinh hoa tột bậc vẫn
không mặc đẹp bằng bông hoa ấy? (Mt 6,29)
08. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và điều gì
chẳng trọng hơn áo mặc sao? (Mt 6,25)
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
“Anh em đừng lo lắng về ngày mai:
ngày mai, cứ để ngày mai lo.”
Thánh Mátthêu 6,34a
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VUI HỌC THÁNH KINH
Mồng Một : Thánh Lễ Tân Niên
Mẫu B : Tin mừng Mt 5,43-48
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề của hình này là
gì?
.....................
* Bạn hãy viết câu Tin
mừng thánh Mátthêu 5,48
.....................
.....................
....................
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................
II. TRẮC NGHIỆM
01. “Hãy yêu kẻ thù và
cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” Đây
là giáo huấn của ai?(Mt 5,43)
a. Đức Giêsu.
b. Ông Môsê.
c. Thánh Gioan.
d. Thánh Phaolô.
02. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì
anh em nào có công chi? Ngay cả những ai cũng
chẳng làm như thế sao? (Mt 5,46)
a. Người thu thuế.
b. Người tội lỗi.
c. Cô gái điếm.
d. Dân ngoại.
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03. Với kẻ thù, Đức Giêsu dạy hãy yêu thương, như
vậy anh em mới được trở nên … … . (Mt 5,45)
a. Con cái Nước Trời.
b. Con cái sự sáng.
c. Sáng chói trước mặt thế gian.
d. Con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời.
04. Đức Giêsu nói : “Nếu anh em yêu thương kẻ yêu
thương mình, thì … … … ” (Mt 5,46)
a. Được ích gì.
b. Anh em nào có công chi.
c. Cũng giống như mọi người dân ngoại.
d. Như mọi người mà thôi.
05. Đức Giêsu kêu gọi hãy hoàn thiện như ai? (Mt
5,48)
a. Như Thầy.
b. Như Đức Maria.
c. Như con cái của sự sáng.
d. Như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.
III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Đức Giêsu bảo hãy yêu ai và cầu nguyện cho
những kẻ ngược đãi anh em? (Mt 5,44)
02. Đức Giêsu kêu gọi anh em trở nên điều gì như
Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện? (Mt 5,48)
03. “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: … … … đồng
loại và hãy ghét kẻ thù.” (Mt 5,43)
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04. Thiên Chúa làm cho mưa xuống trên người công
chính cũng như những ai? (Mt 5,45)
05.
Thiên
Chúa
làm cho
mặt trời
mọc lên
soi sáng
kẻ xấu
và
những ai? (Mt 5,45)
06. Đức Giêsu bảo hãy yêu kẻ thù và làm gì cho
những kẻ ngược đãi anh em? (Mt 5,44)
07. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì
anh em nào có công chi? Ngay cả những người nào
cũng chẳng làm như thế sao? (Mt 5,46)
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
“Vậy anh em hãy nên hoàn thiện,
nhƣ Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”
Tin mừng thánh Mátthêu 5,48
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VUI HỌC THÁNH KINH
Mồng Một : Thánh Lễ Tân Niên
Mẫu C: Tin mừng Ga 14,23-27
I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
...............................
* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 14,23a
..............................
..............................
..............................
..............................
II. TRẮC NGHIỆM
01. Ai yêu mến Thầy thì sẽ làm gì? (Ga 14,23)
a. Đi loan báo Tin Mừng cho mọi người.
b. Giữ lời Thầy. c. Làm được những điều lạ lùng.
d. Chỉ a và c đúng.
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02. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy
sẽ làm gì cho người ấy? (Ga 14,23)
a. Thưởng ban Nước Trời.
b. Yêu mến.
c. Ban sự sống đời đời.
d. Gìn giữ.
03. Đấng Bảo Trợ là ai? (Ga 14,26)
a. Các Thiên thần.
b. Các ngôn sứ.
c. Thánh Thần.
d. Các Tổng lãnh Thiên thần.
04. Đấng Bảo Trợ được ai sai đến? (Ga 14,26)
a. Vua Hêrôđê.
b. Thượng tế Caipha.
c. Chúa Cha.
d. Đức Giêsu.
05. Thánh Thần sẽ làm gì cho anh em? (Ga 14,25)
a. Làm cho anh em nhớ lại mọi điều thầy đã nói với
anh em.
b. Dạy anh em mọi điều.
c. Dạy anh em làm những điều lạ lùng.
d. Chỉ a và b đúng.
III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Đấng Bảo Trợ là ai? (Ga 14,26)
02. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho
anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em
không theo kiểu ai ban? (Ga 14,27)
03. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy
sẽ làm gì cho người ấy? (Ga 14,23)
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04. Ai là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân
danh Thầy? (Ga 14,26)
05. Ai yêu mến Thầy thì sẽ làm gì Thầy? (Ga 14,23)
06. Đức
Giêsu bảo
các môn đệ
đừng
xao
xuyến
và
đừng
gì
nữa?
(Ga
14,27)
07. Trước khi ra đi, Đức Giêsu để lại điều gì cho các
môn đệ? (Ga 14,27)
08. Ai đã nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời thầy?
(Ga 14,23)
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.”
Tin mừng thánh Gioan 14,23a

47 *VHTK 82 – Ba Ngày Xuân

Vui Học Thánh Kinh
Mồng Hai: Kính Nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ
Tin mừng Mt 15,1-6
I. HÌNH TÔ
MÀU
* Chủ đề của
hình này là gì?
............
............
* Bạn hãy viết
câu
Tm
Mátthêu 15,4
............
............
............
..............................
..............................
..............................
II. TRẮC NGHIỆM
01. Những ai nói : “Sao môn đệ ông vi phạm truyền
thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng
bữa?” (Mt 15,2)
a. Người Pharisêu.
b. Các kinh sư.
c. Người Xađốc.
d. Chỉ có a và b đúng.
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02. Ai đã nói : “Còn các ông, tại sao các ông dựa
vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn
của Thiên Chúa?” (Mt 15,3)
a. Ông Môsê.
b. Đức Giêsu.
c. Thánh Phaolô.
d. Ngôn sứ Êlia.
03. Ai đã dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào
nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử? (Mt 15,5)
a. Ông Môsê.
b. Thiên Chúa.
c. Đức Giêsu.
d. Thánh Phaolô.
04. Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị gì? (Mt
15,5)
a. Ngồi tù.
b. Xử tử.
c. Chém đầu.
d. Ném đá.
05. "Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để
giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì
người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa". Như thế,
các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ
bỏ lời của ai? (Mt 15,5-6)
a. Ông Môsê.
b. Thiên Chúa.
c. Đức Giêsu.
d. Thánh Phaolô.
II. Ô CHỮ

Nhƣng gợi ý

01. Các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi
phạm điều gì của Thiên Chúa? (Mt 15,3)
02. Những người Pharisêu và mấy kinh sư từ đâu
đến gặp Đức Giêsu? (Mt 15,1)
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03. Các ông dựa vào truyền thống của các ông mà
làm gì với lời Thiên Chúa? (Mt 15,6)
04. Ai đã dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào
nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử? (Mt 15,5)
05. Ai đã nói
: “Còn
các
ông, tại sao
các ông dựa
vào
truyền
thống của các
ông mà vi
phạm điều răn
của Thiên Chúa?” (Mt 15,3)
06. "Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để
giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì
người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa". Như thế,
các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ
bỏ lời của ai? (Mt 15,5-6)
07. Ai đối với cha mẹ thế nào thì phải bị xử tử? (Mt
15,4)
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
“Thiên Chúa dạy: Ngƣơi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ
nàonguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử”.
Tin mừng thánh Mátthêu 15,4
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VUI HỌC THÁNH KINH
Mồng Ba : Thánh hóa công ăn việc làm
Tin mừng Mt 25,14-30
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề của
hình này là
gì?
............
............
.......
* Bạn hãy viết
câu Tin mừng
Mátthêu 25,21
............
............
...........
............
............
..............................
..............................
II. TRẮC NGHIỆM
01. Người đầu tiên được ông chủ giao cho bao
nhiêu yến bạc để sinh lợi? (Mt 25,15)
a. 2 yến.
b. 3 yến.
c. 5 yến.
d. 7 yến.
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02. Người lãnh được bao nhiêu yến thì đi đào lỗ
chôn giấu số bạc của chủ? (Mt 25,18)
a. 1 yến.
b. 2 yến.
c. 3 yến.
d. 5 yến.
03. Người đầy tớ được giao 5 yến, được chủ khen
ngợi là gì?(Mt 25,21)
a. Đầy tớ tài giỏi và trung thành.
b. Đầy tớ khôn ngoan và chịu khó.
c. Đầy tớ biếng nhác và tồi tệ.
d. Đầy tớ tốt lành.
04. Yến bạc của người đầy tớ tồi tệ và biếng nhác
được đưa cho ai? (Mt 25,28)
a. Người đã có 10 yến.
b. Người đã có 7 yến.
c. Người đã có 2 yến.
d. Người đã có 1 yến.
05. Số phận của tên đầy tớ vô dụng sẽ như thế nào?
(Mt 25,30)
a. Bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài.
b. Sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
c. Sẽ phải lửa thiêu đời đời.
d. Chỉ a và b đúng.
III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Nơi người đầy tớ vô dụng sẽ bị quăng ra bên
ngoài là gì? (Mt 25,30)
02. Từ khen ngợi của chủ với người đầy tớ lãnh
nhận 5 yến bạc là gì? (Mt 25,21)
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03. Chủ mời gọi những đầy tớ tài giỏi và trung
thành hãy vào hưởng điều gì của chủ anh? (Mt
25,21)
04. Đáng lý số tiền của chủ sẽ được gởi vào nơi nào
để sinh lợi? (Mt 25,27)
05. Người lãnh nhận 1 yến đã làm gì với số bạc của
chủ? (Mt 25,25)
06. Với người
lãnh 1 yến
bạc, chủ gọi
anh là đầy tớ
thế nào? (Mt
25,6)
07. Người
đầy tớ được giao 5 yến, được chủ khen ngợi là gì?
(Mt 25,21)
08. Người đầy tớ lãnh nhận 5 yến đã làm gì mà sinh
lợi? (Mt 25,16)
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
“Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành!
Đƣợc giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều
cho anh. Hãy vào mà hƣởng niềm vui của chủ anh!”
Tin mừng thánh Mátthêu 25,21
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VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ BA NGÀY XUÂN
Với những gợi ý từ những nhân vật Ông Bà,
Cha Mẹ, Vợ Chồng, Con Cái, Anh Chị Em
trong Thánh Kinh Tân Cựu Ƣớc.

Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ Tổ Ấm Gia Đình
Những gợi ý
01. Mẹ của ông
Epraim, một chi
tộc của người
Do thái, tên là
gì? (St 41,52)
02. Chồng của
bà Rút, người
đã sinh ra ông
Ôvết, chính ông
Ôvết là cha của ông Giêsê thân sinh của Đavít, tên
là gì? (R 4,13-17)
03. Vợ của ông Xanmôn tên là gì? (Mt 1,5)
54 * Gb. Nguyễn Thái Hùng

04. Con của bà Batseva, người sẽ kế vị ngai vàng
của cha mình, tên là gì? (2Sm 12,24...)
05. Người vợ của tiên tri Hôsê tên là gì? (Hs 1,25)
06. Em của tông đồ Giacôbê, con ông Dêbêđê, tên là
gì? (Mt 10,2)
07. Dưới chân thập giá có nhiều phụ nữ, trong đó có
một người là mẹ của Thánh Tông đồ Giacôbê Hậu,
tên là gì? (Mc 15,40)
08. Thân phụ của vua Salômôn tên là gì? (Mt 1,6)
09. Con của bà Maria tên là gì? (Mt 1,16)
10. Ông Tôbit, người tôi trung của Thiên Chúa, vì
đã chôn cất người chết nên bị người Ninivê tố cáo
với nhà vua và phải trốn đi. Khi đi có dẫn theo vợ và
con trai là Tôbia. Người vợ của ông Tôbit tên là
gì? (Tobia 1,19-20)
11. Người con trai của ông Môsê tên là gì? (Xh
2,22)
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
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Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ Tình Yêu Gia Đình
Những gợi ý
01. Ông Giuse,
con của tổ phụ
Giacóp, lấy lệnh
nữ của ông
Pôtiphêra, tư tế
thành On, nàng
tên là gì? (St
41,44-45)
02. Con của bà
Maria tên là gì?
(Mt 1,16)
03. Thân phụ của ngôn sứ Samuen tên là gì? (1Sm
1,5...)
04. Vợ ông đã chết khi sinh nở, cha đứa bé đặt tên
cho con là Bengiamin, tên nàng là gì? (St 35,18-19)
05. Chị ông Môsê, người đã coi sóc em mình khi
được giấu dưới dòng sông và đã tìm được người
chăm sóc nó, tên là gì? (Xh 15,20)
06. Cha chồng của bà Rút tên là gì? (R 1,1)
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07. Chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng
gọi là Đấng Kitô, tên là gì? (Mt 1,16 )
08. Con của ông Ixaác, người được chúc lành, tên là
gì? (Mt 1,2)
09. Con gái ông Rơuên, tư tế của Madian, người có
7 cô con gái. Người chị được gả cho ông Môsê tên
là gì? (Xh 2,21)
10. Mẹ của thánh Gioan Tẩy Giả tên là gì? (Lc
1,36-56)
11. Thân phụ của vua Salômôn tên là gì? (Mt 1,6)
12. Dưới chân thập giá có nhiều phụ nữ, trong đó có
một người là mẹ của Thánh Tông đồ Giacôbê Hậu,
tên là gì? (Mc 15,40)
13. Vợ của ông Khuda viên quản lý của vua Hêrôđê.
Bà từng tháp tùng truyền giáo với Chúa Giêsu và là
mạnh thường quân của đoàn truyền giáo, tên là gì?
(Lc 8,3)
14. Mẹ ông Môsê tên là gì? (Xh 2,1-10 & 6,20)
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
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Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ Gia Đình Yêu Thương
Những gợi ý
01. Vợ ông Kheve,
người Kêni, bà cùng
với bà Dơvôra làm
cho cuộc chiến
thắng thêm phần
hiển hách bằng cách
đóng cọc vào màng
tang của tướng
Xixơra người
Canaan, tên là gì?
(Tl 4,12-22)
02. Mẹ của Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)
03. Thân phụ của ông Gioan Tẩy giả, vị tiền hô của
Đức Giêsu, tên là gì? (Lc 1,57-66)
04. Thân phụ của vua Salômôn tên là gì? (Mt 1,6)
05. Con của bà Maria tên là gì? (Mt 1,16)
06. Thân phụ của ông Giaphét tên là gì? (St 6,5-10)
07. Nhà giải phóng vĩ đại của dân Dothái là ông
Môsê, ông đã đưa dân Dothái ra khỏi Ai cập và tiến
về Đất Hứa. Anh của ông Môsê tên là gì? (Xh 6,20 ..
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08. Chị ông Môsê và là em ông Aharon, người đã coi
sóc em mình khi được giấu dưới dòng sông và đã tìm
được người chăm sóc nó, tên là gì? (Xh 15,20)
09. Khi đến Xêdarê để chào ông Phéttô, vua Ácrippa
và vợ đã gặp Thánh Phaolô và nghe lời bào chữa của
ngài. Vợ vua tên là gì? (Cv 25,13-27)
10. Thân phụ của ông Mơnase, một chi tộc của dân
Ítraen, tên là gì? (St 41,51)
11. Vợ ông Raguên, anh em với ông Tôbit sẽ là
nhạc mẫu của ông Tôbia. Bà tên là gì? (Tb 7,1...)
12. Thân phụ của tổ phụ Ixaác tên là gì? (St 21,1-5)
13. Bà Xíppora, vợ ông Môsê, là con gái của ai?
(Xh 2,21)
14. Vợ của ông Láppidốt, một nữ ngôn sứ, một thủ
lãnh vĩ đại của dân Ítraen đã chống lại ách thống trị
của vua Canaan, tên là gì? (Tl 4,4)
15. Tổ phụ Giacóp có 12 người con trai, nhưng chỉ
có 1 cô con gái do bà Lêa sinh ra. Cô gái ấy tên là
gì? (St 30,21)
16. Mẹ của ông Ítmaen tên là gì? (St 16,1-16)
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
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Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ Gia Đình Hiệp Nhất
Những gợi ý
01. Mẹ của ông
Ítmaen tên là gì? (St
16,1-16).
02. Con của bà
Maria tên là gì? (Mt
1,16)
03. Thân phụ của
ông Gioan Tẩy giả,
vị tiền hô của Đức
Giêsu, tên là gì? (Lc 1,57-66)
04. Thân phụ của vua Salômôn tên là gì? (Mt 1,6)
05. Mẹ của Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)
06. Vợ của ông Khuda viên quản lý của vua Hêrôđê.
Bà từng tháp tùng truyền giáo với Chúa Giêsu và là
mạnh thường quân của đoàn truyền giáo, tên là gì?
(Lc 8,3)
07. Chồng của bà Đơruxila tên là gì? (Cv 21,1-27)
08. Mẹ của ông Môsê tên là gì? (Xh 6,1-27)
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09. Chồng của bà Bécnikê tên là gì? (Cv 25,13-27)
10. Vợ ông Aharon, người làm phát ngôn viên cho
ông Môsê, tên là gì? (Xh 6,1-27)
11. Thân phụ của tổ phụ Ixaác tên là gì? (St 21,1-5)
12. Vợ của ông Giôgiakim, con gái ông Khenkigia,
xinh đẹp tuyệt trần và biết kính sợ Thiên Chúa,
nhưng lại bị hai kỳ mục rắp tâm hãm hại khi không
chiều theo ham muốn dục vọng của hai ông. Bà tên
là gì? (Đn 13,1-64)
13. Vợ của ông Xanmôn tên là gì? (Mt 1,5)
14. Khi Thiên Thần Chúa đến cứu ông Phêrô ra khỏi
ngục, ông đi đến nhà mẹ của ông Gioan, cũng gọi là
Máccô và cư ngụ ở đó. Mẹ của ông Máccô tên là gì?
(Cv 12,12)
15. Mẹ của ông Épraim, một chi tộc của dân Ítraen,
tên là gì? (St 41,51)
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
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Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ Tết Đoàn Viên

Những gợi ý
01. Chị của ông Ladarô, người đã chết và được
Chúa Giêsu làm cho sống lại, tên là gì? (Ga 11,114)
02. Con ông Môsê là tên là gì? (Xh 2,21-22)
03. Mẹ của ông Mơnase, một chi tộc của dân Ítraen,
tên là gì? (St 41,51)
04. Thân phụ của vua Salômôn tên là gì? (Mt 1,6)
05. Cha của ông Alêxanđê và Ruphô tên là gì? (Mc
15,21)
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06. Vợ của ông Xanmôn tên là gì? (Mt 1,5)
07. Thân phụ của tông đồ Giacôbê, không phải anh
của tông đồ Gioan, tên là gì? (Mt 10,3)
08. Con của ông Bôát và bà Rút tên là gì? (Mt 1,5)
09. Chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng
gọi là Đấng Kitô, tên là gì? (Mt 1,16 )
10. Khi đến Xêdarê để chào ông Phéttô, vua
Ácrippa và vợ đã gặp Thánh Phaolô và nghe lời bào
chữa của ngài. Vợ vua Ácrippa tên là gì? (Cv 25,1327)
11. Cô con gái của ông Giacóp tên là gì? (St 34,1)
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

63 *VHTK 82 – Ba Ngày Xuân

Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ Tết Yêu Thương
Những gợi ý
01. Mẹ của ông
Perét và Derác tên
là gì? (Mt 1,3)
02. Thân phụ của
tông đồ Gioan và
Giacôbê tên là gì?
(Mt 10,2)
03. Ông Bôát đã
cưới ai, người đã sinh ra ông Ôvết, chính ông Ôvết
là cha của ông Giêsê thân sinh của Đavít? (R 4,1317)
04. Chị ông Môsê và là em ông Aharon, người đã
coi sóc em mình khi được giấu dưới dòng sông và
đã tìm được người chăm sóc nó, tên là gì? (Xh
15,20).
05. Con của bà Maria tên là gì? (Mt 1,16)
06. Ông Simôn, người vác đỡ thập giá của Đức
Giêsu là cha của ai? (Mc 15,21)
07. Vợ của tổ phụ Giuse tên là gì? (St 41,51)
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08. Người chồng tên là Khanania cùng với vợ mình
đã lừa dối Thánh Phêrô và thử thách Thần Khí
Chúa, khi bán đất đai để dâng cúng mà còn cất giữ
lại một phần cho riêng mình, bà là ai? (Cv 5,1-11)
09. Ông Phêlích, tổng trấn Giuđêa, xét xử và giam
giữ thánh Phaolô, cùng với vợ là người Do thái, hay
cho vời thánh Phaolô đến để nghe ông nói về lòng
tin vào Đức Giêsu Kitô. Vợ ông Phêlích là ai? (Cv
21,1-27)
10. Một tông đồ của Chúa Giêsu là con của ông
Anphê, tên là gì? (Mt 10,3)
11. Vợ của ông Khuda viên quản lý của vua Hêrôđê,
bà từng tháp tùng truyền giáo với Chúa Giêsu và là
mạnh thường quân của đoàn truyền giáo, tên là gì?
(Lc 8,3).
12. Chồng của bà Susanna, xinh đẹp tuyệt trần và
biết kính sợ Thiên Chúa, nhưng lại bị hai kỳ mục
rắp tâm hãm hại khi không chiều theo ham muốn
dục vọng của hai ông. Ông tên là gì? (Đn 13,1-64)
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
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Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ Tết Sum Vầy

Những gợi ý
01. Con của ông Bôát và bà Rút tên là gì? (Mt 1,5)
02. Vợ ông Aharon, người làm phát ngôn viên cho
ông Môsê, tên là gì? (Xh 6,1-27)
03. Chị của ông Ladarô, người đã chết và được
Chúa Giêsu làm cho sống lại, tên là gì? (Ga 11,114)
04. Thân mẫu của ông Gioan Tẩy giả, vị tiền hô của
Đức Giêsu, tên là gì? (Lc 1,57-66)
05. Vợ của ông Giôgiakim, con gái ông Khenkigia,
xinh đẹp tuyệt trần và biết kính sợ Thiên Chúa,
nhưng lại bị hai kỳ mục rắp tâm hãm hại khi không
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chiều theo ham muốn dục vọng của hai ông. Bà tên
là gì? (Đn 13,1-64)
06. Cha của ông Alêxanđê và Ruphô tên là gì? (Mc
15,21)
07. Mẹ của ông Aharon và ông Môsê tên là gì? (Xh
6,1-27)
08. Mẹ của Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)
09. Chị ông Môsê và là em ông Aharon, người đã
coi sóc em mình khi được giấu dưới dòng sông và
đã tìm được người chăm sóc nó, tên là gì? (Xh
15,20).
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
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Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ Tết Nguyên Đán
Những gợi ý
01. Con của
bà Haga tên
là gì? (St
16,15)
02. Tổ phụ
Ixaác đã lấy
con gái của
ông
Bơthuên,
người Aram
và là em gái của ông Laban, nàng tên là gì? (St
25,19-20)
03. Mẹ của ông Perét và Derác tên là gì? (Mt 1,3)
04. Tổ phụ Giacóp có 12 người con trai, nhưng chỉ
có 1 cô con gái do bà Lêa sinh ra. Cô gái ấy tên là
gì? (St 30,21).
05. Người vợ của tiên tri Hôsê tên là gì? (Hs 1,25)
06. Ông Bôát đã cưới ai, người đã sinh ra ông Ôvết,
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chính ông Ôvết là cha của ông Giêsê thân sinh của
Đavít? (R 4,13-17)
07. Chị ông Môsê và là em ông Aharon, người đã
coi sóc em mình khi được giấu dưới dòng sông và
đã tìm được người chăm sóc nó, tên là gì? (Xh
15,20)
08. Vợ của ông Amram, một người thuộc chi tộc
Lêvi, chống lại lệnh vua Pharaô khi không quăng
Môsê, con bà xuống sông nhưng đã giấu đi. Mẹ ông
Môsê tên là gì? (Xh 2,1-10 & 6,20)
09. Vợ của ông Khuda viên quản lý của vua Hêrôđê.
Bà từng tháp tùng truyền giáo với Chúa Giêsu và là
mạnh thường quân của đoàn truyền giáo, bà tên là
gì? (Lc 8,3)
10. Một người con của ông Simôn, người vác đỡ
thập giả của Đức Giêsu.(Mc 15,21)
11. Mẹ của Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)
12. Khi đến Xêdarê để chào ông Phéttô, vua
Ácrippa và vợ đã gặp Thánh Phaolô và nghe lời bào
chữa của ngài. Vợ vua Ácrippa tên là gì? (Cv 25,1327)
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
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Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ Cung Chúc Tân Xuân
Những gợi ý
01. Chị dâu
của bà Rút
tên là gì?
(R1,1…)
02. Thân phụ
của ông
Mơnase, một
chi tộc của
dân Ítraen,
tên là gì? (St
41,51)
03. Anh của
tông đồ Phêrô tên là gì? (Mt 10,2)
04. Tướng Xixơra, chỉ huy quân Giavin, đã hỏi xin
bà vợ ông Kheve người Kêni : “Cho tôi xin chút
nước uống vì tôi khát quá”. Vợ ông Kheve tên là gì?
(Tl 4,19)
05. Thân phụ ông Gioan Tẩy giả, vị tiền hô của Đức
Giêsu, tên là gì? (Lc 1,57-66)
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06. Vợ của ông Xannon tên là gì? (Mt 1,5)
07. Tiên tri Hôsê có 3 người con với bà Gôme, hai
con trai và một cô con gái. Cô con gái ấy tên là gì?
(Hs 1,6)
08. Bản gia phả của Đức Giêsu theo thánh Mátthêu,
người đã sinh ra ông Giuse, chồng bà Maria và là
cha nuôi của Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)
09. Mẹ của ông Épraim, một chi tộc của dân Ítraen,
tên là gì? (St 41,51)
10. Thân phụ của vua Salomon tên là gì? (2Sm
12,24-25)
11. Mẹ của ngôn sứ Samuen tên là gì? (1Sm 1,1...)
12. Con gái ông Rơuên, tư tế của Madian, người có
7 cô con gái. Người chị được gả cho ông Môsê tên
là gì? (Xh 2,21).
13. Con của bà Maria tên là gì? (Mt 1,16)
14. Một người con của ông Nôê. (St 6,5-10)
15. Khi đến Xêdarê để chào ông Phéttô, vua
Ácrippa và vợ đã gặp Thánh Phaolô và nghe lời bào
chữa của ngài. Vợ vua tên là gì? (Cv 25,13-27)
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
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Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ Chúc Mừng Năm Mới
Những gợi ý
01. Thân phụ ông
Gioan Tẩy giả, vị
tiền hô của Đức
Giêsu, tên là gì? (Lc
1,57-66)
02. Mẹ của ông
Aharon và ông Môsê
tên là gì? (Xh 6,127)
03. Thân phụ của ông Épraim, một chi tộc của dân
Ítraen, tên là gì? (St 41,52)
04. Bảng gia phả của Đức Giêsu theo thánh
Mátthêu, người đã sinh ra ông Giuse, chồng bà
Maria và là cha nuôi của Đức Giêsu tên là gì? (Mt
1,16)
05. Khi Thiên Thần Chúa đến cứu ông Phêrô ra khỏi
ngục, ông đi đến nhà mẹ của ông Gioan, cũng gọi là
Máccô và cư ngụ ở đó. Mẹ của ông Máccô là ai?
(Cv 12,12)
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06. Con của bà Maria tên là gì? (Mt 1,16)
07. Người chồng của bà Xaphira, người cùng vợ
mình đã lừa dối Thánh Phêrô và thử thách Thần Khí
Chúa, khi bán đất đai để dâng cúng mà còn cất giữ
lại cho riêng mình, tên là gì? (Cv 5,1-11)
08. Người vợ của tiên tri Hôsê tên là gì? (Hs 1,2-5)
09. Ông Giuse, con của tổ phụ Giacóp, lấy lệnh nữ
của ông Pôtiphêra, tư tế thành On, nàng tên là gì?
(St 41,44-45)
10. Một người con của ông Giacóp và bà Rakhen,
tên là gì? (St 35,23-26)
11. Mẹ của ông Perét và Derác tên là gì? (Mt 1,3)
12. Mẹ chồng bà Rút tên là gì? (R1,1…)
13. Vợ của ông Láppidốt, một nữ ngôn sứ, một thủ
lãnh vĩ đại của dân Ítraen đã chống lại ách thống trị
của vua Canaan, tên là gì? (Tl 4,4)
14. Vợ ông Aharon, người làm phát ngôn viên cho
ông Môsê, tên là gì? (Xh 6,1-27).
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
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Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ Nguyện Cầu Bình An

Những gợi ý
01. Vợ ông Raguên, anh em với ông Tôbit sẽ là
nhạc mẫu của ông Tôbia, bà tên là gì? (Tb 7,117)
02. Tiên tri Hôsê đã lập gia đình, nhưng người vợ
của ông luôn ngoại tình, không trung thành với ông.
Tiên tri Hôsê đã dùng cuộc hôn nhân của mình để
loan báo sự bất trung của dân Ítraen với Thiên Chúa,
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như người vợ bất trung với chồng, khi bà chạy theo
những người đàn ông khác. Người vợ bất trung của
tiên tri Hôsê tên là gì? (Hs 1,2-5)
03. Ông Phêlích, tổng trấn Giuđêa, xét xử và giam
giữ thánh Phaolô, cùng với vợ là người Do thái, hay
cho vời thánh Phaolô đến để nghe ông nói về lòng
tin vào Đức Giêsu Kitô. Vợ ông Phêlích tên là gì?
(Cv 21,1-27)
04. Chị ông Môsê và là em ông Aharon, người đã
coi sóc em mình khi được giấu dưới dòng sông và
đã tìm được người chăm sóc nó, tên là gì? (Xh
15,20)
05. Con của ông Môsê và bà Xíppôra tên là gì? (Xh
2,21-22)
06. Vợ của ông Khuda viên quản lý của vua Hêrôđê.
Bà từng tháp tùng truyền giáo với Chúa Giêsu và là
mạnh thường quân của đoàn truyền giáo, tên là gì?
(Lc 8,3)
07. Khi đến Xêdarê để chào ông Phéttô, vua
Ácrippa và vợ đã gặp Thánh Phaolô và nghe lời bào
chữa của ngài. Vợ vua tên là gì? (Cv 25,13-27)
08. Mẹ của Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)
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09. Thân phụ của ông Mơnase, một chi tộc của dân
Ítraen, tên là gì? (St 41,51)
10. Mẹ của ông Êxau và ông Giacóp tên là gì? (St
25,19-27)
11. Vợ ông Cơlôpát, một người phụ nữ đứng dưới
chân thập giá Đức Giêsu, tên là gì? (Ga 19,25…)
12. Vợ của ông Giôgiakim, con gái ông Khenkigia,
xinh đẹp tuyệt trần và biết kính sợ Thiên Chúa,
nhưng lại bị hai kỳ mục rắp tâm hãm hại khi không
chiều theo ham muốn dục vọng của hai ông. Bà tên
là gì? (Đn 13,1-64)
13. Mẹ của tổ phụ Giuse tên là gì? (St 35,23-26)
14. Mẹ của thánh Gioan Tẩy Giả tên là gì? (Lc
1,36-56)
15. Ông Tôbit, người tôi trung của Thiên Chúa, vì
đã chôn cất người chết nên bị người Ninivê tố cáo
với nhà vua và phải trốn đi. Khi đi có dẫn theo vợ và
con trai là Tôbia. Người vợ của ông Tôbit tên là gì?
(Tobia 1,19-20)
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
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Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ Tết Tạ Ơn
Những gợi ý
01. Vợ vua
Ácrippa tên là
gì? (Cv 25,1327)
02. Thân phụ
của tổ phụ
Ixaác tên là gì?
(St 21,1-5)
03. Con của bà Maria tên là gì? (Mt 1,16)
04. Vợ của tổ phụ Giuse tên là gì? (St 41,51)
05. Mẹ của ông Perét và Derác tên là gì? (Mt 1,3)
06. Vợ của ông Láppidốt, một nữ ngôn sứ, một thủ
lãnh vĩ đại của dân Ítraen đã chống lại ách thống trị
của vua Canaan, tên là gì? (Tl 4,4)
07. Mẹ của thánh Gioan Tẩy Giả tên là gì? (Lc 1,3656)
Chủ đề của ô chữ này là gì?
Nguyễn Thái Hùng
1.2019
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Lời giải đáp
TRẮC NGHIỆM
01. b. Bà Êlisabét (Lc 1,40)
02. c. Giuđa (Lc 1,39)
03. c. Bà Êlisabét (Lc 1, 42)
04. b. Thân mẫu Chúa tôi (Lc 1, 43)
05. c. Tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói
(Lc 3,45)
06. b. Bà Maria (Lc 1,39)
07. d. Dacaria (Lc 1,40)
08. a. Đức Giêsu (Mt 5,1)
09. c. Trên núi (Mt 5,1)
10. b. Đất Hứa (Mt 5,4)
11. d. Xót thương (Mt 5,7)
12. a. Nước Trời (Mt 5,10)
13. b. Hòa bình (Mt 5,9)
14. c. Thiên Chúa (Mt 5,8)
15. a. Nước Trời (Mt 5,3)
16. d. Sầu khổ (Mt 5,5)
17. a. Vua Salômon (Mt 6,33).
18. d. Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người
(Mt 6,33).
19. b. Có cái khổ của ngày ấy (Mt 6,34).
20. a. Của ăn (Mt 6,25)
21. d. Thiên Chúa (Mt 6,30).
22. b. Đời mình (Mt 6,27)
23. c. Dân ngoại (Mt 6,31-32)
24. b. Chim trời (Mt 6,26)
25. d. Đức công chính (Mt 6,33)
26. c. Hoa huệ (Mt 5,29)
27. a. Đức Giêsu (Mt 5,43).
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28. a. Người thu thuế (Mt 5,46)
29. d. Con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời (Mt 5,45).
30. b. Anh em nào có công chi (Mt 5,46).
31. d. Như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện (Mt 5,48).
32. d. Kẻ thù (Mt 5,44)
33. b. Hoàn thiện (Mt 5,48)
34. c. Hãy yêu (Mt 5,43)
35. d. Kẻ bất chính (Mt 5,45)
36. a. Người tốt (Mt 5,45)
37. c. Cầu nguyện (Mt 5,44)
38. d. Người thu thuế (Mt 5,46)
39. b. Giữ lời Thầy (Ga 14,23)
40. b. Yêu mến (Ga 14,23)
41. c. Thánh Thần (Ga 14,26)
42. c. Chúa Cha (Ga 14,26)
43. d. Chỉ a và b đúng (Ga 14,25)
44. b. Thế gian (Ga 14,27)
45. c. Đấng Bảo Trợ (Ga 14,26)
46. d. Đừng sợ hãi (Ga 14, 27)
47. c. Bình an (Ga 14, 27)
48. d. Đức Giêsu (Ga 14,23)
48. d. Chỉ có a và b đúng (Mt 15,2)
49. b. Đức Giêsu (Mt 15,3)
51. b. Thiên Chúa (Mt 15,5)
52. b. Xử tử (Mt 15,5)
53. b. Thiên Chúa (Mt 15,5-6)
54. b. Nguyền rủa (Mt 15,4)
55. c. 5 yến (Mt 25,15)
56. a. 1 yến (Mt 25,18)
57. a. Đầy tớ tài giỏi và trung thành (Mt 25,21)
58. a. Cho người đã có 10 yến (Mt 25,28)
59. a. Bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài (Mt 25,30)
60. c. Niềm vui (Mt 25,21)
61. b. Gởi ngân hàng (Mt 25,27)
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62. d. Chôn giấu (Mt 25,25)
63. a. Tồi tệ (Mt 25,26)
64. b. Tài giỏi (Mt 25,21)
65. d. Buôn bán (Mt 25,16)

Nguyễn Thái Hùng
Vui Học Thánh Kinh
Thánh Lễ Tất Niên
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Thánh Lễ tạ ơn
* Câu Tin mừng thánh Lc 1,46a-47
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.”
II. TRẮC NGHIỆM
01. b. Bà Êlisabét. (Lc 1,40)
02. c. Giuđa. (Lc 1,39)
03. c. Bà Êlisabét. (Lc 1, 42)
04. b. Thân mẫu Chúa tôi. (Lc 1, 43)
05. c. Tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói
(Lc 3,45)
III. Ô CHỮ
01. Thánh Thần (Lc 1,41)02. Bà Maria (Lc 1,39)
03. Thương xót (Lc 1,50)
04. Ítraen (Lc 1,54)
05. Dacaria (Lc 1,40)
06. Đức Chúa (Lc 1,46)
07. Giuđa (Lc 1,39)
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08. Êlisabét (Lc 1,40)
Hàng dọc : Tạ Ơn Chúa
Vui Học Thánh Kinh
Thánh Lễ Giao Thừa
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Thánh lễ tri ân
* Câu Tin mừng thánh Mátthêu 5,7
“Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.”
II. TRẮC NGHIỆM
01. a. Đức Giêsu (Mt 5,1)
02. c. Trên núi (Mt 5,1)
03. b. Đất Hứa (Mt 5,4)
04. d. Xót thương (Mt 5,7)
05. a. Nước Trời (Mt 5,10)
III. Ô CHỮ
01. Đất hứa (Mt 5,4)
02. Nước Trời (Mt 5,10)
03. Đức Giêsu (Mt 5,1)
04. Hòa bình (Mt 5,9)
05. Thiên Chúa (Mt 5,8)
06. Nước Trời (Mt 5,3)
07. Phúc thay (Mt 5,1 –10)
08. Sầu khổ (Mt 5,5)
09. Tâm hồn (Mt 5,3)
Hàng dọc : Tri ân Chúa
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Vui Học Thánh Kinh
Mồng Một : Thánh Lễ Tân Niên
Mẫu A
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Gia đình sum vầy
* Câu Tin mừng thánh Mátthêu 6,34a
“Anh em đừng lo lắng về ngày mai:
ngày mai, cứ để ngày mai lo.”
II. TRẮC NGHIỆM
01. a. Vua Salômon (Mt 6,33).
02. d. Nước Thiên Chúa và đức công chính của
Người (Mt 6,33).
03. b. Có cái khổ của ngày ấy (Mt 6,34).
04. Của ăn (Mt 6,25)
05. d. Thiên Chúa (Mt 6,30).
III. Ô CHỮ
01. Đời mình (Mt 6,27)
02. Dân ngoại (Mt 6,31-32)
03. Tột bậc (Mt 6,29)
04. Chim trời (Mt 6,26)
05. Đức công chính (Mt 6,33)
06. Hoa huệ (Mt 5,29)
07. Salômon (Mt 6,29)
08. Thân thể (Mt 6,25)
Hàng dọc : Ơn Bình An
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Vui Học Thánh Kinh
Mồng Một : Thánh Lễ Tân Niên
Mẫu B
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Gia đình yêu thương
* Câu Tin mừng thánh Mátthêu 5,48
“Vậy anh em hãy nên hoàn thiện,
như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”
II. TRẮC NGHIỆM
01. a. Đức Giêsu (Mt 5,43).
02. a. Người thu thuế (Mt 5,46)
03. d. Con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời
(Mt 5,45).
04. b. Anh em nào có công chi (Mt 5,46).
05. d. Như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện
(Mt 5,48).
III. Ô CHỮ
01. Kẻ thù (Mt 5,44)
02. Hoàn thiện (Mt 5,48)
03. Hãy yêu (Mt 5,43)
04. Kẻ bất chính (Mt 5,45)
05. Người tốt (Mt 5,45)
06. Cầu nguyện (Mt 5,44)
07. Thu thuế (Mt 5,46)
Hàng dọc : Hòa Bình
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Vui Học Thánh Kinh
Mồng Một : Thánh Lễ Tân Niên
Mẫu C
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Gia đình tạ ơn
* Câu Tin mừng thánh Gioan 14,23a
“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.”
II. TRẮC NGHIỆM
01. b. Giữ lời Thầy (Ga 14,23)
02. b. Yêu mến (Ga 14,23)
03. c. Thánh Thần (Ga 14,26)
04. c. Chúa Cha (Ga 14,26)
05. d. Chỉ a và b đúng (Ga 14,25)
III. Ô CHỮ
01. Thánh Thần (Ga 14,26)
02. Thế gian (Ga 14,27)
03. Yêu mến (Ga 14,23)
04. Đấng Bảo Trợ (Ga 14,26)
05. Giữ lời (Ga 14,23)
06. Sợ hãi (Ga 14, 27)
07. Bình an (Ga 14, 27)
08. Đức Giêsu (Ga 14,23)
Hàng dọc : Tin Tƣởng
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Vui Học Thánh Kinh
Mồng Hai
Kính Nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Hiếu thảo
* Câu Tin mừng thánh Mátthêu 15,4
“Ngươi hãy thờ cha kính mẹ;
kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử.”
II. TRẮC NGHIỆM
01. d. Chỉ có a và b đúng (Mt 15,2)
02. b. Đức Giêsu (Mt 15,3)
03. b. Thiên Chúa (Mt 15,5)
04. b. Xử tử (Mt 15,5)
05. b. Thiên Chúa (Mt 15,5-6)
II. Ô CHỮ
01. Điều răn (Mt 15,3)
02. Giêrusalem (Mt 15,1)
03. Huỷ bỏ (Mt 15,6)
04. Thiên Chúa (Mt 15,5)
05. Đức Giêsu (Mt 15,3)
06. Thiên Chúa (Mt 15,5-6)
07. Nguyền rủa (Mt 15,4)
Hàng dọc : Đạo Hiếu
Vui Học Thánh Kinh
Mồng Ba : Thánh hóa công ăn việc làm
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Lao động
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* Câu Tin mừng thánh Mátthêu 25,21
“Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã
trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng
niềm vui của chủ anh!”
II. TRẮC NGHIỆM
01. c. 5 yến (Mt 25,15)
02. a. 1 yến (Mt 25,18)
03. a. Đầy tớ tài giỏi và trung thành (Mt 25,21)
04. a. Cho người đã có 10 yến (Mt 25,28)
05. a. Bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài (Mt 25,30)
III. Ô CHỮ
01. Tối tăm (Mt 25,30)
02. Trung thành (Mt 25,21)
03. Niềm vui (Mt 25,21)
04. Ngân hàng (Mt 25,27)
05. Chôn giấu (Mt 25,25)
06. Tồi tệ (Mt 25,26)
07. Tài giỏi (Mt 25,21)
08. Buôn bán (Mt 25,16)
Hàng dọc : Trung Tín
Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ Tổ Ấm Gia Đình
01. Átnát (St 41,52)
02. Bôát
(R 4,13-17)
03. Rakháp (Mt 1,5)
04. Salomon (2Sm 12,24...)
05. Gôme (Hs 1,2-5)

06. Gioan (Mt 10,2)
07. Maria (Mc 15,40)
08. Đavít (Mt 1,6)
09. Giêsu (Mt 1,16)
10. Anna (Tobia 1,19-20)
11. Ghecsom (Xh 2,22)

Hàng dọc : Tổ Ấm Gia Đình
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Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ Tình Yêu Gia Đình
01. Átnát (St 41,44-45)
02. Giêsu (Mt 1,16)
03. Encana (1Sm 1,5...)
04. Rakhen (St 35,18-19)
05. Myriam (Xh 15,20)
06. Êlimêlec (R 1,1)
07. Giuse (Mt 1,16 )
08. Giacóp (Mt 1,2)

09. Xíppora (Xh 2,21)
10. Êlisabét (Lc 1,36-56)
11. Đavít (Mt 1,6)
12. Maria (Mc 15,40)
13. Gioanna (Lc 8,3)
14. Giôkhevét (Xh 2,1-10 &
6,20)

Hàng dọc : Tình Yêu Gia Đình
Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ Gia Đình Yêu Thương
01. Giaên (Tl 4,12-22)
02. Maria (Mt 1,16)
03. Dacaria (Lc 1,57-66)
04. Đavít (Mt 1,6)
05. Giêsu (Mt 1,16)
06. Nôê (St 6,5-10)
07. Aharon (Xh 6,20 &15,20)
08. Myriam (Xh 15,20)

09. Bécnikê (Cv 25,13-27)
10. Giuse (St 41,51)
11. Étna (Tb 7,1-17)
12. Ápraham (St 21,1-5)
13. Rơuên (Xh 2,21)
14. Dơvôra (Tl 4,4)
15. Dina (St 30,21)
16. Haga (St 16,1-16)

Hàng dọc : Gia Đình Yêu Thƣơng
Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ Gia Đình Hiệp Nhất
01. Haga (St 16,1-16).
02. Giêsu (Mt 1,16)

03. Dacaria (Lc 1,57-66)
04. Đavít (Mt 1,6)
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05. Maria (Mt 1,16)
06. Gioanna (Lc 8,3)
07. Phêlích (Cv 21,1-27)
08. Giôkhevét (Xh 6,1-27)
09. Ácrippa (Cv 25,13-27)
10. Êliseva (Xh 6,1-27)

11. Ápraham (St 21,1-5)
12. Susanna (Đn 13,1-64)
13. Rakháp (Mt 1,5)
14. Maria (Cv 12,12)
15. Átnát (St 41,51)

Hàng dọc : Gia Đình Hiệp Nhất
Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ Tết Đoàn Viên
01. Mácta (Ga 11,1-14)
02. Ghécsôm (Xh 2,21-22)
03. Átnát (St 41,51)
04. Đavít (Mt 1,6)
05. Simôn (Mc 15,21)
06. Rakháp (Mt 1,5)

07. Anphê (Mt 10,3)
08. Ôvết (Mt 1,5)
09. Giuse (Mt 1,16 )
10. Bécnikê (Cv 25,13-27)
11. Dina (St 34,1)

Hàng dọc : Tết Đoàn Viên
Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ Tết Yêu Thương
01. Tama (Mt 1,3)
02. Dêbêđê (Mt 10,2)
03. Rút (R 4,13-17)
04. Myriam (Xh 15,20)
05. Giêsu (Mt 1,16)
06. Ruphô (Mc 15,21)

07. Átnát (St 41,51)
08. Xaphira (Cv 5,1-11)
09. Đơruxila (Cv 21,1-27)
10. Giacôbê (Mt 10,3)
11. Gioanna (Lc 8,3)
12. Giôgiakim (Đn 13,1-64)

Hàng dọc : Tết Yêu Thƣơng
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Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ Tết Sum Vầy
01. Ôvết (Mt 1,5)
02. Êliseva (Xh 6,1-27).
03. Mácta (Ga 11,1-14)
04. Êlisabét (Lc 1,57-66)
05. Susanna (Đn 13,1-64)

06. Simôn (Mc 15,21)
07. Giôkhevét (Xh 6,1-27).
08. Maria (Mt 1,16)
09. Myriam (Xh 15,20)

Hàng dọc : Tết Sum Vầy
Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ Tết Nguyên Đán
01. Ítmaen (St 16,15)
02. Rêbêca (St 25,1920).
03. Tama (Mt 1,3)
04. Dina (St 30,21)
05. Gôme (Hs 1,2-5)
06. Rút (R 4,13-17)

07. Myriam (Xh 15,20)
08. Giôkhevét (Xh 2,1-10 &
6,20)
09. Gioanna (Lc 8,3)
10. Alêxanđê (Mc 15,21)
11. Maria (Mt 1,16)
12. Bécnikê (Cv 25,13-27)

Hàng dọc : Tết Nguyên Đán
Vui Học Thánh Kinh
O Chữ Cung Chúc Tân Xuân
01. Oocpa (R1,1…)
02. Giuse (St 41,51)
03. Anrê (Mt 10,2)
04. Giaên (Tl 4,19)
05. Dacaria (Lc 1,57-66)
06. Rakháp (Mt 1,5)

07. Lô-Rukhama (Hs 1,6)
08. Giacóp (Mt 1,16)
09. Átnát (St 41,51)
10. Đavít (2Sm 12,24-25)
11. Anna (1Sm 1,1...)
12. Xíppora (Xh 2,21)
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13. Giêsu (Mt 1,16)
15. Bécnikê (Cv 25,13-27)

14. Giaphét (St 6,5-10)

Hàng dọc : Cung Chúc Tân Xuân
Vui Học Thánh Kinh
O Chữ Chúc Mừng Năm Mới
01. Dacaria (Lc 1,57-66)
02. Giôkhevét (Xh 6,1-27)
03. Giuse (St 41,52)
04. Giacóp (Mt 1,16)
05. Maria (Cv 12,12)
06. Giêsu (Mt 1,16)
07. Khanania (Cv 5,1-11)

08. Gôme (Hs 1,2-5)
09. Átnát (St 41,44-45)
10. Bengiamin (St 35,23-26)
11. Tama (Mt 1,3)
12. Naômi (R1,1…)
13. Dơvôra (Tl 4,4)
14. Êliseva (Xh 6,1-27)

Hàng dọc : Chúc Mừng Năm Mới
Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ Nguyện Cầu Bình An
01. Étna (Tb 7,1-17)
02. Gôme (Hs 1,2-5)
03. Đơruxila (Cv 21,1-27)
04. Myriam (Xh 15,20)
05. Ghécsôm (Xh 2,21-22)
06. Gioanna (Lc 8,3)
07. Bécnikê (Cv 25,13-27)
08. Maria (Mt 1,16)

09. Giuse (St 41,51)
10. Rêbêca (St 25,19-27)
11. Maria (Ga 19,25…)
12. Susanna (Đn 13,1-64)
13. Rakhen (St 35,23-26)
14. Êlisabét (Lc 1,36-56)
15. Anna (Tobia 1,19-20)

Hàng dọc : Nguyện Cầu Bình An
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Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ Tết Tạ Ơn
01. Bécnikê (Cv 25,13-27)
02. Ápraham (St 21,1-5)
03. Giêsu (Mt 1,16)
04. Átnát (St 41,51)
05. Tama (Mt 1,3)
06. Dơvôra (Tl 4,4)
07. Êlisabét (Lc 1,36-56)
Chủ đề : Tết Tạ Ơn

“Nếu anh em yêu mến Thầy,
anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy”.
Tin mừng Gioan 14,15
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