Họ và tên:
Lớp:
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG C
Tin Mừng thánh Luca 3,10-18
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề của hình này là gì?
...............................
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 3,11
..............................
...............................
...............................
II. TRẮC NGHIỆM
01. Khi dân chúng hỏi, ông Gioan dạy họ phải làm gì? (Lc 3,10-11)
a. Cầu nguyện luôn luôn.
b. Tỉnh thức sẵn sàng.
c. Ai có 2 áo thì chia cho người không có.
d. Cả a, b và c đúng.
02. Với binh lính, ông Gioan dạy họ làm gì? (Lc 3,14)
a. Hãy cam phận với số lương của mình.
b. Chớ hà hiếp ai.
c. Đừng tống tiền người ta.
d. Cả a, b và c đúng.
03. Người ta nghĩ ông Gioan là ai? (Lc 3,15)
a. Đấng thánh của Thiên Chúa.
b. Đấng Mêsia.
c. Con Thiên Chúa.
d. Cả a, b và c đúng.
04. Với người thu thuế ông Gioan khuyên họ điều
gì? (Lc 3,13)
a. Hãy ăn ở thật thà.
b. Đừng đòi hỏi điều gì quá mức đã ấn định.
c. Hãy sống bác ái.
d. Cả a, b và c đúng.
05. Đấng sẽ đến, Người sẽ làm phép rửa cho anh
em trong đâu? (Lc 3,16)
a. Lửa.
b. Thánh thần.
c. Lòng mến.
d. Chỉ a và b đúng.
III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Với ai, ông Gioan khuyên họ chớ hà hiếp người khác? (Lc 3,14)
02. Dân chúng nghĩ ông Gioan là ai? (Lc 3,15)
03. Ai làm phép rửa cho dân chúng để chứng nhận lòng ăn năn sám hối của họ? (Lc 3,10-18)
04. Cái gì thì được thu vào kho lẫm? (Lc 3,17)
05. Đức Giêsu sẽ làm phép rửa cho anh trong ai? (Lc 3,16)
06. Với người nào ông Gioan nói họ đừng đòi hỏi những gì đã ấn định? (Lc 3,12-13)
07. Ông Gioan nói ông không đáng làm điều gì cho Người? (Lc 3,16)
08. Ngoài những lời khuyên răn, ông Gioan còn loan báo điều gì cho họ nữa? (Lc 3,18)
09. Đây là điều ông Gioan khuyên binh lính không nên làm cho người khác. (Lc 3,14)
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
“Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.”
Tin Mừng thánh Luca 3,11
Gb. Nguyễn Thái Hùng

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Chia sẻ
* Câu TM thánh Luca 3,11
Ông trả lời: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có;
ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.”
II. TRẮC NGHIỆM
01. c. Ai có 2 áo thì chia cho người không có (Lc 3,10-11)
02. d. Cả a, b và c đúng (Lc 3,14)
03. b. Đấng Mêsia (Lc 3,15)
04. b. Đừng đòi hỏi điều gì quá mức đã ấn định (Lc 3,13)
05. d. Chỉ a và b đúng (Lc 3,16)
III. Ô CHỮ
01. Binh lính (Lc 3,14)
02. Đấng Mêsia (Lc 3,15)
03. Ông Gioan (Lc 3,10-18)
04. Thóc mẩy (Lc 3,17)
05. Thánh Thần (Lc 3,16)
06. Thu thuế (Lc 3,12-13)
07. Cởi quai dép (Lc 3,16)
08. Tin mừng (Lc 3,18)
09. Tống tiền (Lc 3,14)
Hàng dọc : Ngay thẳng
Gb. Nguyễn Thái Hùng

