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Tin Mừng thánh Gioan 6, 51-58
I. HÌNH TÔ MÀU
*Chủ đề của hình này là gì?
........................................
* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 6,58b
........................................
........................................
........................................
II. TRẮC NGHIỆM
01. Đức Giêsu bảo ngài là gì từ trời xuống? (Ga
6,51)
a. Đấng cứu thế.
b. Bánh hằng sống.
c. Ánh sáng chiếu soi muôn người.
d. Chân lý.
02. Những ai tranh luận sôi nổi với nhau khi Đức
Giêsu nói ngài là bánh hằng sống từ trời xuống?
(Ga 6,52)
a. Người Hy lạp.
b. Người Do thái.
c. Các môn đệ.
d. Các tư tế.
03. Đức Giêsu nói những ai không ăn thịt và
uống máu Con Người, … (Ga 6,53)
a. Thì không có sự sống nơi mình.

b. Được sự sống muôn đời.
c. Được chúc phúc.
d. Ăn thì không bị án phạt muôn đời.
04. Đức Giêsu nói, ai ăn thịt và uống máu tôi, thì
được gì? (Ga 6, 54)
a. Hạnh phúc.
b. Nơi làm gia nghiệp.
c. Gặp gỡ Thiên Chúa. d. Sống muôn đời.
05. Đức Giêsu nói, ai ăn thịt và uống máu ngài
thì ngày sau hết ngài sẽ làm gì cho người ấy?
(Ga 6,54)
a. Khỏi án phạt muôn đời.
b. Được lên thiên đàng.
c. Sống lại.
d. Được yêu mến.

III. Ô CHỮ
Những gợi ý
01. Đức Giêsu là bánh hằng sống từ đâu xuống? (Ga 6,51)
02. Đấng Hằng Sống là ai đã sai Đức Giêsu? (Ga 6,57)
03. Đức Giêsu là bánh gì từ trời xuống? (Ga 6,51)
04. Đức Giêsu nói, ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sự
sống gì? (Ga 6,54)
05. Đức Giêsu nói bánh tôi ban tặng chính là gì của Ngài? (Ga 6,51)
06. Người nào tranh luận với nhau khi Đức Giêsu nói Ngài là bánh hằng sống từ trời xuống? (Ga 6,52)
07. Đức Giêsu nói: bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho ai được sống? (Ga 6,51)
08. Ai đã nói với người Do thái rằng: “Nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông
không có sự sống nơi mình”? (Ga 6,53)
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
“Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”
Tin Mừng thánh Gioan 6,58b
Gb. Nguyễn Thái Hùng
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I. HÌNH TÔ MÀU
*Chủ đề :
Đức Giêsu : bánh hằng sống
* Câu Tin Mừng thánh Gioan 6,58b
“Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”
II. TRẮC NGHIỆM
01. b. Bánh hằng sống (Ga 6,51)
02. b. Người Do thái (Ga 6,52)
03. a. Thì không có sự sống nơi mình (Ga 6,53)
04. d. Sống muôn đời (Ga 6, 54)
05. c. Sống lại (Ga 6,54)
III. Ô CHỮ
01. Trời (Ga 6,51)
02. Chúa Cha (Ga 6,57)
03. Hằng sống (Ga 6,51)
04. Muôn đời (Ga 6,54)
05. Thịt (Ga 6,51)
02. Do thái (Ga 6,52)
07. Thế gian (Ga 6,51)
08. Đức Giêsu (Ga 6,53)
Hàng dọc : THÁNH THỂ
Gb. Nguyễn Thái Hùng

