Họ và tên:
Lớp:
VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU C
Tin mừng thánh Luca 15,3-7
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề của hình này là gì?
............................................
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 15,6
............................................
............................................
............................................
II. TRẮC NGHIỆM

a. 100 con.

b. 1 con.

01. Người kia để lại bao nhiêu con chiên trong đồng hoang để
đi tìm con chiên đã lạc mất? (Lc 15,4)
c. 90 con.
d. 99 con.

02. Khi tìm được con chiên đã mất, người ấy làm gì? (Lc 15,5)
a. Hân hoan.
b. Ôm hôn.
c. Ôm lấy.

d. Mừng rỡ vác lên vai.

03. Về đến nhà người ấy kêu ai chung vui? (Lc 15,6)
a. Hàng xóm.
b. Bạn bè.
c. Các thượng tế.

d. Chỉ có a và b đúng.

04. Ở đâu, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối? (Lc 15,7)
a. Nước Trời.
b. Trên trời.
c. Trên thiên đàng.
d. Trong vương quốc của Thiên Chúa.
05. Ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi thế nào? (Lc 15,7)
a. Ăn năn sám hối.
b. Cầu nguyện.
c. Nhiệt thành.
d. Tin vào Tin Mừng.
III. Ô CHỮ
Những gợi ý
01. Ở đâu, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn
năn sám hối? (Lc 15,7)
02. Đây là con vật bị lạc mất. (Lc 15,1...)
03. Về đến nhà người ấy kêu ai những ai chung vui?
(Lc 15,6)
04. Người công chính không cần phải làm gì? (Lc 15,7)
05. Trên trời sẽ thế nào vì một người tội lỗi ăn năn sám hối? (Lc 15,7)
06. Khi tìm được con chiên đã mất, người ấy kêu mời bạn bè và hàng xóm làm gì? (Lc 15,6)
07. Những người nào không cần phải sám hối ăn năn? (Lc 15,7)
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
“Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối,
hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn”.
Tin Mừng thánh Luca 15,7
Gb. Nguyễn Thái Hùng

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU C
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Chung Vui
* Tin Mừng thánh Luca 15,6
“Xin chung vui với tôi,
vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.”
II. TRẮC NGHIỆM
01. d. 99 con (Lc 15,4)
02. d. Mừng rỡ vác lên vai (Lc 15,5)
03. d. Chỉ có a và b đúng. (Lc 15,6)
04. b. Trên trời (Lc 15,7)
05. a. Ăn năn sám hối (Lc 15,7)
III. Ô CHỮ
01. Trên trời (Lc 15,7)
02. Con chiên (Lc 15,1...)
03. Bạn bè (Lc 15,6)
04. Sám hối (Lc 15,7)
05. Vui mừng (Lc 15,7)
06. Chung vui (Lc 15,6)
07. Công chính (Lc 15,7)
Hàng dọc : Niềm Vui
Gb. Nguyễn Thái Hùng

