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VUI HỌC THÁNH KINH 

CHÚA NHẬT 26 TN B 

Tin Mừng thánh Máccô  9,38-43.45.47-48 

 

 

Ô CHỮ  
  

Những gợi ý 
 

01. Đức Giêsu nói: Ai 

cho anh em uống 1 chén 

nước vì lẽ anh em thuộc 

về ai thì sẽ không mất 

phần thưởng đâu ? (Mc 9,41) 
 

02. Ông Gioan nói với Đức Giêsu có người lấy danh Thầy mà làm gì? 

(Mc 9,38) 
 

03. Nếu mắt làm cớ vấp phạm mà không móc đi thì sẽ bị sa vào đâu? (Mc 

9,47) 
 

04. Khi mắt làm cớ vấp phạm, móc nó đi thì được vào đâu? (Mc 9,47) 
 

05. Ai cho anh em uống 1 chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì 

họ sẽ không mất gì? (Mc 9,41) 
 

06. Ai làm cớ vấp phạm thì sẽ bị buộc cái gì vào cổ mà ném xuống biển? 

(Mc 9, 42) 
 

07. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt đi, thà bị gì mà được vào 

cõi sống hơn là có đủ 2 tay mà sa hỏa ngục? (Mc 9,43) 
 

08. Cái gì làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc nó đi? (Mc 9,47) 
 

09. Đức Giêsu nói ai không chống lại chúng ta là gì với chúng ta? (Mc 

9,40) 
 

10. Ai đã báo với Đức Giêsu là có mấy người lấy danh Thầy mà trừ quỷ? 

(Mc 9,38) 
 

                  Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

Gb. Nguyễn Thái Hùng  
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 Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH 

CHÚA NHẬT 26 TN B 

  

Ô CHỮ  
 

01. Đấng Kitô (Mc 9,41) 

02. Trừ quỷ (Mc 9,38) 

03. Hỏa ngục (Mc 9,47) 

04. Nước Thiên Chúa (Mc 9,47) 

05. Phần thưởng (Mc 9,41) 

06. Cối đá (Mc 9, 42) 

07. Cụt một tay (Mc 9,43) 

08. Mắt (Mc 9,47) 

09. Ủng hộ (Mc 9,40) 

10. Gioan (Mc 9,38) 

 

                     Hàng dọc : TRÁI TIM MỚI 

 

                                                      Gb. Nguyễn Thái Hùng  
 


