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Bí Tích Hôn Phối
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề của hình này là gì?
.............................................
 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 19,4-5
.............................................
..............................................
.............................................
..............................................
.............................................
...............................................................................
...............................................................................
II. Ô CHỮ Những gợi ý
1. Chúa Giêsu đã lập Bí tích Hôn Phối để kết hợp hai
người tín hữu, một nam một nữ, thành vợ chồng trước
mặt ai và Hội Thánh?
2. Bí tích Hôn Phối do ai đã lập?
3. Chúa Giêsu đã lập Bí tích Hôn Phối để kết hợp hai
người tín hữu, một nam một nữ, thành vợ chồng trước
mặt Thiên Chúa và Hội Thánh, cũng ban ân sủng để
họ làm gì nhau như Ngài đã yêu thương Hội Thánh?
4. Một điều kiện để lãnh nhận Bí tích Hôn Phối là đã
lãnh nhận Bí tích gì?
5. Gia đình là trường học đầu tiên về điều gì và các
đức tính nhân bản?
6. Một điều kiện để lãnh nhận Bí tích Hôn Phối là có
tự do kết hôn và công khai nói lên sự ưng thuận của mình theo nghi thức của ai?
7. Hôn nhân nào có mục đích trọn đời yêu thương, tương trọ lẫn nhau, sinh sản và dưỡng dục con cái?
8. Gọi gia đình còn là cộng đoàn ân sủng và cộng đoàn gì nữa?
9. Gọi gia đình là “Hội Thánh tại gia” vì gia đình biểu lộ và sống bản chất gì của Hội Thánh như là
gia đình của Thiên Chúa?
Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG
“Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ”, và Ngài đã phán: “Vì thế,
người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.”
Tin mừng thánh Mátthêu 19,4-5
Gb. Nguyễn Thái Hùng
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I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề: Lễ cưới
 Câu Tin mừng thánh Mátthêu 19,4-5
“Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ”, và Ngài đã phán:
“Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương
một thịt.”

II. Ô CHỮ
1. Thiên Chúa
2. Chúa Giêsu
3. Yêu thương
4. Rửa tội
5. Đức tin
6. Hội Thánh
7. Công giáo
8. Cầu nguyện
9. Hiệp thông
Chủ đề : Hôn phối
Gb. Nguyễn Thái Hùng
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