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Tin Mừng thánh Gioan 17,20-26
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề của hình này là gì?
........................................
* Bạn hãy viết câu TM thánh Gioan 17,26
........................................
........................................
........................................
II. TRẮC NGHIỆM
01. Đức Giêsu cầu nguyện không những cho các môn đệ mà còn
cho những người nhờ lời họ mà tin vào Con, để mọi người làm
gì? (Ga 17,20-21)
a. Nên một.
b. Yêu thương nhau.
c. Được hạnh phúc.
d. Được sự sống vĩnh cửu.
02. Đức Giêsu cầu nguyện cho tất cả nên một, để ai tin rằng Cha
đã sai Con? (Ga 17,21)
a. Các tông đồ.

b. Dân Do thái.

c. Thế gian.

d. Các thượng tế.

03. Đức Giêsu cầu nguyện: Con muốn rằng Con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho Con cũng ở đó
với Con để họ làm gì? (Ga 17,24)
a. Chiêm ngưỡng vinh quang của Con.
b. Được dự phần vinh quang của Thầy.
c. Được hưởng hạnh phúc Nước Trời.
d. Được sự sống vĩnh cửu.
04. Đức Giêsu gọi Chúa Cha là gì? (Ga 17,25)
a. Đấng Công Chính.
b. Đấng Cứu Độ.

c. Đấng Hằng Sống.

d. Cả a, b và c đúng.

05. Chúa Cha đã làm gì cho Đức Giêsu trước khi thế gian được tạo thành? (Ga 17,24)
a. Yêu thương.
b. Tạo dựng.
c. Cứu chuộc.
d. Thánh hóa
III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Con muốn rằng con ở đâu, thì những người
Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con để họ
chiêm ngưỡng điều gì của Con? (Ga 17,24)
02. Đức Giêsu cầu nguyện cho tất cả nên một, để
ai tin rằng Cha đã sai Con? (Ga 17,21)
03. Trong lời cầu nguyện, Đức Giêsu cho các môn đệ biết điều gì của Chúa Cha? (Ga 17,26)
04. Đức Giêsu cầu nguyện không những cho các môn đệ mà còn cho những người nhờ lời họ mà tin vào
Con, để mọi người làm gì? (Ga 17,20)
05. Đức Giêsu gọi Chúa Cha là gì? (Ga 17,25)
06. Chúa Cha đã làm gì cho Đức Giêsu trước khi thế gian được tạo thành? (Ga 17,24)
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
“Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu,
thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con.”
Tin Mừng thánh Gioan 17,24a
Gb. Nguyễn Thái Hùng

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
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I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Trong vòng tay Chúa Giêsu
* Câu Tin Mừng thánh Gioan 17,26
“Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa,
để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ
nữa.”
II. TRẮC NGHIỆM
01. a. Nên một (Ga 17,20-21)
02. c. Thế gian (Ga 17,21)
03. a. Chiêm ngưỡng vinh quang của Con (Ga 17,24)
04. a. Đấng Công (Ga 17,25)
05. a. Yêu thương (Ga 17,24)
III. Ô CHỮ
01. Vinh quang (Ga 17,24)
02. Thế gian (Ga 17,21)
03. Danh (Ga 17,26)
04. Nên một (Ga 17,20)
05. Đấng Công Chính (Ga 17,25)
06. Yêu thương (Ga 17,24)
Hàng dọc : Nên Một
Gb. Nguyễn Thái Hùng

