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Vui Học Thánh Kinh 

Xuân Quý Tỳ 2013 
 

Những gợi ý  
 

01. Một sinh 

vật đứng chực 

sẵn trước mặt 

người Phụ Nữ 

sắp sinh con, 

để khi bà sinh 

xong là nó 

nuốt ngay con 

bà. Sinh vật này tên là gì? (Kh 12,4) 
 

02. Ai đã nói chuyện với ông Nicôđêmô về con rắn 

đồng trong sa mạc? (Ga 3,1-10) 
 

03. Con vật đã cám dỗ người đàn bà trong vườn địa 

đàng là gì? (Stk 3,1…) 
 

04. Chúa Giêsu khuyên các môn đệ hãy khôn ngoan 

như con gì? (Mt 10,18) 
 

05. Theo sách Sáng Thế Ký, con rắn là loài thế nào? 

(Stk 3,1) 
 

06. Trong sa mạc, dân chúng kêu ca thì bị những con 

rắn cắn chết. Đức Chúa phán bảo ông Môsê làm con 

rắn đồng treo lên cao để những ai bị rắn cắn nhìn lên 

thì được gì? (Ds 21,8) 
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07. Một con rắn lớn được dân nào sùng bái song đã bị 

ngôn sứ Đanien giết chết? (Đn 14,23-30) 

08. Tại sông Giođan, khi thấy nhiều người thuộc phái 

Pharisêu và phái Xađốc đến chịu phép rửa, ông Gioan 

nói với họ „Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh 

cách trốn điều gì của Thiên Chúa sắp giáng xuống 

vậy?‟ (Mt 3,7). 

09. Theo sách Khải Huyền, Con Mãng Xà, tức là 

Con Rắn xưa, cũng gọi là gì? (Kh 20,2)  

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

 

Vui Học Thánh Kinh 

Xuân Giáp Ngọ 2014 
 

Những gợi ý 
 

01. Người cỡi 

ngựa mang tên 

là Tử thần cỡi 

con ngựa màu 

gì? (Kh 6,7)  
 

02. Trong lời 

chúc phúc của 

ông Giacóp, ông 

ước Đan là một 

con rắn trên đường, một con rắn lục ở lối đi, cắn gót 
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chân con gì khiến người cưỡi phải ngã ngửa? (Skt 

49,17)  
 

03.  Sau khi được lành bệnh, ai đã xin phép ngôn sứ 

Êlisa mang về một số đất vừa sức hai con lừa chở 

được, vì tôi tớ ngài sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu và 

hy lễ cho thần nào khác ngoài Đức Chúa? (2V 5,17) 
 

04. Nữ hoàng cai trị trị đất nước Ítraen bị giết chết tại 

lối Cửa Ngựa tên là gì? (2V 11,16) 
 

05. Bà Athangia cai trị đất nước Ítraen trong sáu năm. 

Người ta đã giết bà khi bà đi qua lối nào để tới đền 

vua? (2V 11,16)  
 

06. Ngôn sứ nào được một cỗ xe đỏ như lửa và những 

con ngựa đỏ đưa lên trời? (2V 2,11)  
 

07. Trong sách Khải Huyền, khi Con Chiên mở ấn thứ 

bốn, thì tôi nghe tiếng Con Vật thứ bốn hô: "Hãy đến! 

"Tôi thấy: kìa một con ngựa xanh nhạt, và người cỡi 

ngựa mang tên là gì? (Kh 6,7-8)  
 

08. Trong sách Khải huyền, người cỡi ngựa mang tên 

là Tử thần, có gì theo sau? (Kh 6,8)  
 

09. Trong sách Khải Huyền, người cỡi ngựa mang tên 

là "Trung thành và Chân thật" cỡi con ngựa màu gì? 

(Kh 19,11)  
 

10. Ai đã vào thành Giêrusalem trên lưng con lừa 

con? (Mt 21,7) 
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11. Con lừa của ai đã nhìn thấy thần sứ của Thiên 

Chúa đứng trên đường, gươm trần trong tay? (Ds 

22,23)  
 

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

 

 

Vui Học Thánh Kinh 

Xuân Ất Mùi 2015 

 
 

Những gợi ý 
 

01. Bà Rêbêca lấy da dê non mà bọc lấy tay và phần 

cổ nhẵn nhụi của Giacóp để giúp ông đoạt lấy lời chúc 

phúc từ ai? (Stk 27,15)  
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02. Biệt hiệu của bà Tabitha, một người dày công đức 

được thánh Phêrô làm cho sống lại là gì? (Cvtđ 9,36)   
 

03. Bà Rêbêca lấy da dê non mà bọc lấy tay và phần 

cổ nhẵn nhụi của ai để giúp ông đoạt lấy lời chúc phúc 

từ cha mình là Ixaác? (Stk 27,15) 
 

04. Trong dụ ngôn người cha nhân hậu, người con nào 

đã nói: “Con chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao 

giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng 

với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt 

hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha 

lại giết bê béo ăn mừng!”? (Lc 15,29-30)  
 

05. Tại cái giếng ngoài đồng, cậu Giacóp nhìn thấy 

con gái ông Laban đến cùng với chiên dê của cha cô, 

vì cô là người chăn súc vật. Nàng tên là gì? (Stk 29,9)   
 

06. Người phụ trách chiên dê của vua Đavít tên là gì?  

(I Sử biên niên 27,31)  
 

07. Một thủ lãnh của dân Ítraen mang một con dê tơ 

đến thăm vợ nhưng bố vợ không cho ông vào. Tức 

mình, ông đi bắt ba trăm con chó sói; lấy đuốc, rồi cột 

ngược đuôi con này với đuôi con kia và buộc một 

chiếc đuốc giữa hai đuôi. Ông châm lửa vào đuốc và 

lùa sói vào đồng lúa chín của người Philitinh, thiêu rụi 

từ gốc rạ cho đến bông lúa, thiêu cả nho và ô-liu nữa. 

Vị thủ lãnh này tên là gì? (Tl 15,1-5)  
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08. Trong cuộc Phán Xét chung, khi Con Người đến 

trong vinh quang của Người,  Người sẽ tách biệt mọi 

người, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ 

cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. 

Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: Quân 

bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa 

đời đời, nơi dành sẵn cho tên ai và các sứ thần của nó? 

(Mt 25,31-41)  
 

09. “ Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê 

nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, 

một cậu bé sẽ chăn dắt chúng”. Đây là lời của ngôn sứ 

nào? (Is 11,6)  

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
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Vui Học Thánh Kinh 

Xuân Bính Thân 2016 
 

Những gợi ý 
 

01. Một sinh vật 

đứng chực sẵn 

trước mặt người 

Phụ Nữ sắp sinh 

con, để khi bà 

sinh xong là nó 

nuốt ngay con 

bà. Sinh vật này 

tên là gì? (Kh 

12,4) 
 

02. Con vật nào mang bánh và thịt cho ngôn sứ Êlia 

tại thung lũng Cơrít? (1V 17,2-6) 
 

03. Vua nào có đoàn tàu đi Tácsít mang theo vàng, 

bạc, ngà, khỉ và công? (1Sbn 10,22)  
 

04. Theo Ngôn sứ Giêrêmia nói, vua Nabucôđônôxo 

nước Babylon, tựa con gì, nó đã nuốt trửng tôi 

(Ítraen), các miếng ngon của tôi, nó nhét đầy bụng, rồi 

xua đuổi tôi đi? (Gr 51,34) 
 

05. Con lừa của ai đã trông thấy thần sứ của Đức 

Chúa với lưỡi gươm tuốt trần? (Ds 22,23) 
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06. Vua Salômôn có một đoàn tàu biển đi đâu, cùng 

với đoàn tàu của vua Khiram; và cứ ba năm một lần, 

mang theo vàng, bạc, ngà, khỉ và công? (1Sbn 10,22)  
 

07.  Con gì đã cuốn vào tay của thánh Phaolô khi ngài 

vơ một mớ cành khô bỏ vào lửa? (TđCv 28,3) 
 

08. Vua Salômôn có một đoàn tàu biển đi Tácsít, cùng 

với đoàn tàu của vua nào; và cứ ba năm một lần, đoàn 

tàu Tácsít đến, mang theo vàng, bạc, ngà, khỉ và 

công? (1Sbn 10,22)   
 

09. Samson, vị thủ lãnh vĩ đại tay không xé xác con 

gì? (Tl 14,5)  
 

10. Đây là thứ đoàn tầu của vua Salomon mang theo 

khi đi Tácsít. (1Sbn 10,22)  
 

11. Bao nhiêu năm đoàn tàu của vua Salômôn đi 

Tácsít một lần? (1Sbn 10,22)  
 

12. Chúa Giêsu gọi vua Hêrôđê là con gì? (Lc 13,32) 
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
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Vui Học Thánh Kinh 

Xuân Đinh Dậu 2017 

 
Những gợi ý 

 

01. Thánh vịnh 104 có câu: Bầy chim tƣớc rủ nhau 

làm ổ, hạc bay về làm gì trên ngọn cao? (Tv 104,17) 

 

02. Có mấy triết gia thuộc phái Khoái Lạc và phái 

Khắc Kỷ gọi thánh Phaolô là  "Con vẹt” khi ngài loan 

báo Tin Mừng về Đức Giêsu và về sự gì? (Cv 17,18) 

 

03. Lễ vật của người nghèo khi tiến dâng con trai đầu 

lòng cho Thiên Chúa là gì? (Lc 2,24)  
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04. Khi nghe tiếng con gì gáy thì ông Phêrô đã chối 

Thầy ba lần? (Mt 26,75)  

 

05. Tại sông nào khi được ông Gioan làm phép rửa, 

vừa lên khỏi nước, Đức Giêsu liền thấy các tầng trời 

xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống 

trên mình? (Mc 1,9)  

 

06. Ai nói với ông Phêrô: “Thầy bảo thật anh: nội đêm 

nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần.”? 

(Mt 26,34)  

 

07. Ngôn sứ Giêrêmia có ngụ ngôn về chim nổi tiếng. 

Đây là lời khởi đầu của ngụ ngôn đó: Có lời Đức 

Chúa phán với tôi rằng: Hỡi con người, hãy đặt câu 

đố, hãy lên tiếng huấn dụ nhà Ítraen. Ngươi sẽ nói: 

Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Con phượng 

hoàng to lớn có cánh rộng, lông dài, mình đầy lông 

sặc sỡ; nó đến núi Libăng bẻ ngọn cây hương bá. Ngụ 

ngôn này nói về chim gì? (Gr 17,1…)  

 

08.  Đức Giêsu bảo ai: “Thầy bảo thật anh: nội đêm 

nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần.”? 

(Mt 26,34)  

 

09. Xác chết nằm đâu, con gì tụ đó? (Mt 24,28) 
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10. Đức Giêsu nói với dân thành Giêrusalem, đã bao 

lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như con gì tập 

hợp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu? (Mt 

23,37)  

 

11. Hết bốn mươi ngày, ông Nôê mở cửa sổ ông đã 

làm trên tàu, và ông thả con gì ra đầu tiên? (Stk 8,7)  

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
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Vui Học Thánh Kinh 

Xuân Mậu Tuất 
2018 

 
Những gợi ý 

 

01. Ông Avisai, con của ai, thưa với vua Đavít : Tại 

sao thằng chó chết này dám nguyền rủa Đức vua là 

chúa thượng tôi? Xin cho tôi qua chặt đầu nó!? (2Sm 

16,9) 

 

02. Đức Giêsu dạy: cái gì thì đừng quăng cho chó? 

(Mt 7,6) 

 

03. Trong lời chúc phúc của ông Giacóp, ông gọi ai là 

chó sói hay cắn xé? (Stk 49,27) 
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04. Đức Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng như con gì 

đi vào giữa bầy sói? (Lc 10,4) 

 

05. Thủ lãnh nào đi bắt ba trăm con chó sói; lấy đuốc, 

rồi cột ngược đuôi con này với đuôi con kia và buộc 

một chiếc đuốc giữa hai đuôi. Ông châm lửa vào đuốc 

và lùa sói vào đồng lúa chín của người Philitinh, thiêu 

rụi từ gốc rạ cho đến bông lúa, thiêu cả nho và ô-liu 

nữa? (Tl 15,4) 

 

06. Tên người nghèo ngồi trước cửa nhà ông phú hộ 

chỉ có mấy con chó đến liếm ghẻ chốc là gì? (Lc 

16,20) 

 

07. Trong cơn giận, ông Ápne nói với vua Ítbôsét, nhà 

Saun, ông nói „Tôi là gì của Giuđa sao? Hôm nay tôi 

lấy tình nghĩa mà đối xử với nhà của vua Saun, cha 

ngài, với anh em của người và với các bạn của người; 

tôi đã không để ngài rơi vào tay Đavít? (2Sm 3,7) 

 

08. Thời thủ lãnh nào, Đức Chúa phán với ông “Tất cả 

những ai thè lưỡi tớp nước như chó, ngươi hãy để 

riêng ra, tất cả những ai quỳ xuống mà uống cũng 

vậy.”? (Tl 7,4-6)  

 

09. Đáp lại lời Đức Giêsu, người đàn bà Canaan nói 

„nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những cái gì trên 

bàn chủ rơi xuống‟? (Mt 15,28) 
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10. Sách Khải Huyền gọi những người làm phù phép, 

gian dâm, sát nhân, thờ ngẫu tượng, cùng với mọi kẻ 

thích điều gian dối và ăn gian nói dối, là quân gì? (Kh 

22,15) 

 

11. Nữ hoàng Ideven, bị chó sẽ ăn thịt ngoài cánh 

đồng nào mà không có người chôn cất?  (2V 9,10) 

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
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Vui Học Thánh Kinh 

Xuân Kỵ Hợi 2019 

 
Những gợi ý  

 

01. Tại đâu lũ quỉ bị Chúa Giêsu trục xuất ra khỏi con 

người và nhập vào đàn heo rồi lao xuống biển? (Lc 

8,30) 

 

02. “Những kẻ tự thánh hiến và tự thanh tẩy để vào 

các khu vườn sau một người đứng ở giữa, những kẻ ăn 

thịt heo, thịt các thú vật kinh tởm và thịt chuột, đều sẽ 

chết cả lũ” – Đây là sấm ngôn của ai? (Is 66,17) 

 

03. Của thánh, đừng quăng cho chó; cái gì chớ liệng 

cho heo? (Mt 7,6) 
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04. Khi người con thứ phung phí hết tiền của nên phải 

đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai 

anh ta ra đồng làm gì? (Lc 15,15) 
 

05. Ông vua nào đã bắt bảy anh em cùng với bà mẹ, cho 

lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là 

thức ăn luật Môsê cấm?  (2Mcb 7,1)  
 

06. Đến ngày lễ kính thần gì, ông Êlada, một trong 

những kinh sư quan trọng thà chết vinh hơn sống 

nhục, không chịu tham dự bữa tiệc cúng thần, ông 

không ăn thịt heo theo như Lề Luật cấm và can đảm 

tự ý tiến ra nơi hành hành? (2Mcb  6,1-8) 
 

07. Ông Êlada, một người Do thái can đảm, thà chết 

vinh hơn sống nhục, không chịu tham dự bữa tiệc 

cúng thần, ông không ăn thịt heo theo như Lề Luật 

cấm và can đảm tự ý tiến ra nơi hành hành, là ai? 

(2Mcb  6,1-8) 
 

08. Theo sách Lêvi, con heo, vì nó có chân chẻ làm 

hai móng, nhưng không nhai lại: các ngươi phải coi 

nó là loài gì? (Lv 11,7) 

 

09. Tại Ghêraxa, lũ quỉ bị Chúa Giêsu trục xuất ra 

khỏi con người và nhập vào đàn heo tên là gì? (Lc 

8,30) 
 

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

 



Gb. Nguyễn Thái Hùng *  24 

VUI HỌC THÁNH KINH 

XUÂN CANH TÝ 2020 

 

 
Những gợi ý 
 

01. Các tư tế nói với người Philitinh, để trả lại Hòm 

Bia Đức Chúa, anh em hãy làm những hình ảnh các 

khối u của anh em, và hình ảnh các con chuột đang 

phá phách ở đâu, và hãy tôn vinh Thiên Chúa Ítraen 

thì may ra Người sẽ nhẹ tay với anh em? (1Sm 6,5) 
 

02. Trong số các loài vật nhỏ lúc nhúc trên mặt đất : 

chuột chũi, chuột nhắt, mọi thứ thằn lằn, tắc kè, kỳ đà, 

cắc ké, kỳ nhông, thạch sùng, các ngươi phải coi những 

loài này là gì? (Lv 11,29-30) 
 

03. Các con chuột bằng vàng được đựng trong đâu? 

(1Sm 6,11) 
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04. Khi trả lại Hòm Bia Đức chúa, người Philitinh nộp 

cho Đức Chúa năm cái khối u bằng vàng và năm con 

chuột bằng vàng, gọi là gì? (1Sm 6,4) 
 

05. Ngày đó, ngày Đức Chúa đến, con người sẽ ném 

cho con gì, và cho dơi những tà thần bằng bạc, tà thần 

bằng vàng của họ mà họ đã làm ra để thờ? (Is 2,20) 
 

06. Người Philitinh trả lại cái gì kèm theo lễ đền tội là 

năm cái khối u bằng vàng và năm con chuột bằng 

vàng? (1Sm 6,4) 
 

07. Những con chuột mà người Philitinh nộp như là 

của lễ đền tội làm bằng gì? (1Sm 6,4) 
 

08. Theo ngôn sứ Isaia, những người thờ ngẫu tượng, 

những kẻ ăn thịt heo, thịt các thú vật kinh tởm và thịt 

chuột, đều sẽ thế nào?  (Is 66,17) 
 

09. Người nào khi trả Hòm Bia Đức Chúa phải nộp lễ 

đền tội là năm cái khối u bằng vàng và năm con chuột 

bằng vàng? (1Sm 6,4) 
 

10. Khi nhận lại Hòm Bia Đức Chúa, cùng với lễ 

phẩm, người Bết Semét dâng những lễ toàn thiêu và 

tiến những gì lên Đức Chúa, ngày hôm đó? (1Sm 

6,15) 
 

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

 



Gb. Nguyễn Thái Hùng *  26 

Vui Học Thánh Kinh 

Xuân Tân Sửu 2021 

 

 

 
 

 

 

Cha con, con hãy hết lòng tôn kính, 

và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau. 

Hãy luôn nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành,  

công ơn ấy, con sẽ lấy chi đáp đền cho cân xứng? 

Sách Huấn Ca 7,27-28 
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Những gợi ý 

 

01. Đây là lời nguyện cầu của một người dâng lên 

Thiên Chúa : „Ngài cho con ngẩng đầu hãnh diện, tựa 

như trâu ngạo nghễ giương sừng, thân con, Ngài làm 

gì cho được thơm mát?‟ (Tv 92,11) 

 

02. Nó là con bò mộng đầu lòng của Chúa, chúc nó 

được vinh hiển! Sừng nó là sừng trâu, nó dùng để 

quật ngã các dân, một trật trên khắp cùng cõi đất. Đó 

là vạn vạn người Épraim, đó là ngàn ngàn quân 

Mơnase. Đây là lời chúc phúc của ông Môsê cho ai? 

(Đnl 33,17) 

 

03. Ngôn sứ Amốt đặt câu hỏi: Ngựa có phi được trên 

đá lởm chởm không? Người ta đem gì đi cày ngoài 

biển sao? Thế mà các ngươi đã biến lẽ phải thành 

thuốc độc, đổi công lý nên ngải đắng! (Am 6,12) 

 

04. Thiên Chúa đã đưa nó (nhà Giacóp) ra khỏi Ai 

cập, Người là sức mạnh của nó tựa cái gì? (Ds 23,22) 

 

05. Tông đồ Gioan, trong một thị kiến đã 4 con vật : 

Con Vật thứ nhất giống như sư tử, Con Vật thứ ba có 

mặt như mặt người, Con Vật thứ bốn giống như đại 

bàng đang bay, Con Vật thứ hai giống như con gì? 

(Kh 4,7) 
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06. Khi thấy ông Môsê lâu không xuống núi, ai đã kêu 

gọi dân chúng nộp vàng bạc để đúc thành con bê bằng 

vàng? (Xh 32,1-5) 

 

07. Đức Giêsu thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán 

chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. 

Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ 

cùng với chiên bò ra khỏi đâu? (Ga 2,14-15) 

 

08. Khi được ông Êlia kêu gọi, ai đã bắt cặp bò giết 

làm lễ tế, lấy cày làm củi nấu thịt đãi người nhà. Rồi 

ông đứng dậy, đi theo ông Êlia và phục vụ ông? (1V 

19,21) 

 

09. Trong sấm ngôn lên án Ai cập, ngôn sứ Giêrêmia 

nói „Ai cập là con bò tơ xinh đẹp, bị con gì từ phương 

Bắc đến đậu trên mình?  (Gr 46,20) 

 

10. Không có bò, máng ăn trống rỗng, nhờ điều gì 

nguồn lợi dồi dào? (Cn 14,4) 
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
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Vui Học Thánh Kinh 

Xuân Nhâm Dần 
2022 

 

 
 

 

 

Ngươi hãy thờ cha kính mẹ,  

để được sống lâu trên đất mà ĐỨC CHÚA,  

Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi. 

Sách Xuất Hành 2012 
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Những gợi ý 

 

01. Vì hành vi phản bội và tội ác của họ, nên loài beo 

loài báo rình rập các thành, ai ra khỏi sẽ bị thế nào? 

(Gr 5,6) 

 

02. Dân Canđê, một tai hoạ Đức Chúa gửi đến: con gì 

của nó chạy nhanh hơn loài báo, chúng nhanh nhẹn 

hơn sói ban chiều; kỵ mã của nó từ xa phóng tới, bay 

nhanh như phượng hoàng lao xuống bắt mồi? (Kbc 

1,8) 

 

03. Giữa cảnh lưu đầy lầm than, những người Do thái 

than vãn Đức Chúa là gì rình rập họ, như là sư tử chờ 

mồi trong bóng tối. Người để tôi lạc lối nhằm xé xác 

phanh thây, bỏ mặc tôi cô đơn tiều tuỵ? (Ac 3,10-11) 

 

04. Trong Diễm Ca, người bạn tình nói: Này người 

yêu anh sắp cưới, hãy cùng anh rời khỏi núi gì nơi sư 

tử hùm beo ngự trị? (Dc 4,8) 

 

05. Trong sách Khải Huyền, một trong các vị Kỳ Mục 

bảo tôi: „Đừng khóc nữa! Này đây, Sƣ Tử xuất thân 

từ chi tộc Giuđa, là gì của Đavít đã chiến thắng, 

Người sẽ mở cuốn sách và bảy ấn niêm phong?‟ (Kh 

5,5) 
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06. Những kẻ xa lìa ai sẽ bị nó nuốt chửng và thiêu 

đốt không ngơi. Như con sư tử, nó nhảy chồm lên họ, 

như con báo, nó xé họ nát thây? (Hc 28,23) 

 

07. Trong lời chúc phúc của ông Giacóp, ông gọi ai là 

sƣ tử con? (Stk 49,9) 

 

08. Vị thủ lãnh dũng cảm đã dùng tay không xé xác sƣ 

tử tên là gì? (Tl 14,6) 

 

09. Trong thời vị minh quân thuộc dòng dõi vua 

Đavít, sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên con gì? (Is 

11,6) 

 

10. Với những người vô ơn bạc nghĩa, Đức Chúa khác 

nào sƣ tử, tựa con gì, Ta rình rập bên đường? (Hs 

13,7) 

 

11. Trong một thị kiến, ngôn sứ Đanien thấy : một con 

thú khác giống như con beo; hai bên mình nó, có bốn 

cánh như cánh chim. Nó có bốn đầu, và được trao 

quyền làm gì? (Đanien 7,6) 

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
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Vui Học Thánh Kinh 

Xuân Quý Mão 2023 

 
  

 

 

Kẻ làm con 

hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự,  

vì đó là điều đẹp lòng Chúa. 

 Những bậc làm cha mẹ  

đừng làm cho con cái bực tức,  

kẻo chúng ngã lòng. 

Thư Côlôxê 3,20-21 
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Những gợi ý 
 

01. Ít lâu sau khi giết con sƣ tử, Samsôn trở lại và 

thấy xác sƣ tử có một đàn ong đậu trong đâu và có cả 

mật nữa? (Tl 14,8)  
 

02. Trong sấm ngôn xử tội Êđôm, ngôn sứ Isaia nói 

„Trong các lâu đài của nó là hang ổ sói rừng, là sân 

chim đà điểu. Con gì gặp chó rừng, loài dê ma quái hú 

gọi nhau? Đó cũng là nơi dung thân cho quỷ Lilít, là 

chốn hắn nghỉ ngơi. (Is 34,13-14) 
 

03. Theo sách Khải Huyền, một trong các vị Kỳ Mục 

bảo tôi: „Đừng khóc nữa! Này đây, Sƣ Tử xuất thân 

từ chi tộc nào, là Chồi Non của Đavít đã chiến thắng, 

Người sẽ mở cuốn sách và bảy ấn niêm phong?‟ (Kh 

5,5) 
 

04. Vì nghe lời xúi nịnh, vua Đariô đã truyền mén ai 

vào hầm sƣ tử nhưng người đã được thiên sứ của Đức 

Chúa giải thoát bằng cách khóa miệng sư tử lại? (Đne 

6,17-25)  
 

05. Thánh Phêrô kêu gọi anh em hãy sống tiết độ và 

tỉnh thức, vì ai, thù địch của anh em, như sƣ tử gầm 

thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé? (1Pr 5,8) 
 

06. Theo sách Lêvi, trong các loài chim, đây là những 

loài các ngươi phải coi là kinh tởm: người ta không 
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được ăn : đại bàng, diều hâu, ó biển, diều hâu đen, 

mọi thứ kền kền, mọi thứ quạ, đà điểu, cú, mòng biển, 

mọi thứ bồ cắt, cú vọ, cóc, và … … . (Lv 11,13-17) 
 

07. Sách Huấn Ca viết: Còn những kẻ xa lìa Đức 

Chúa sẽ bị nó nuốt chửng và thiêu đốt không ngơi. 

Như con sƣ tử, nó làm gì lên họ, và như con báo, nó 

xé họ nát thây? (Hc 28,23) 
 

08. Ngôn sứ Giêrêmia kêu gọi mọi người đừng sợ các 

thần dân ngoại vì chỉ là đồ giả, trên đầu chúng người 

ta thấy bay lượn nào dơi, nào nhạn và các thứ chim 

khác, lại có cả con gì nữa? (Br 6,21) 
 

09. Khi làm nghề chăn chiên cho cha, ai đã từng đánh 

đuổi sƣ tử hay gấu và giật con chiên khỏi mõm nó? 

(1Sm 17,34) 
 

10. Đức Giêsu gọi ai là con cáo? (Lc 13,32) 
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
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Vui Học Thánh Kinh 

Xuân Giáp Thìn 2024 

 
Những gợi ý 
 

01. Ngôn sứ Giêrêmia nói, vua gì nước Babylon, đã 

xâu xé, đã loại trừ tôi (Ítraen), gạt tôi ra như chiếc 

bình rỗng; tựa con rồng, nó đã nuốt trửng tôi, các 

miếng ngon của tôi, nó nhét đầy bụng, rồi xua đuổi tôi 

đi? (Gr 51,34) 
 

02. Ai cũng biết rõ: bất cứ người nào, nam cũng như 

nữ, không được triệu vời mà dám vào chầu vua ở phía 

trong sân rồng, thì đều chịu một luật duy nhất là phải 

chết, trừ phi vua giơ cái gì ra, người ấy mới được 

sống? (Et 4,11) 
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03. Trong giấc chiêm bao của ông Moócđokhai có bao 

nhiêu con rồng sẵn sàng giao chiến với nhau? (Et 

1,1đ)  

 

04. Trong sách Diễm Ca : Người tôi yêu là khóm gì 

trong vườn nho Ên Gheđi? (Dc 1,14) 

 

05. Lời sấm của ngôn sứ Isaia về các thú vật miền 

Neghép, một miền đất hiểm nghèo và khốn quẫn, 

miền đất của sư tử đực và sư tử cái, của rắn độc và 

con gì? (Is 30,6) 

 

06. Trong giấc chiêm bao của ông Moócđokhai : hai 

con rồng lớn tiến ra, cả hai đều sẵn sàng giao chiến. 

Chúng hét lên một tiếng lớn. Khi tiếng chúng vang ra, 

mọi dân nước chuẩn bị chiến tranh chống lại dân nào? 

(Et 1,1đ-e) 

 

07. Một trong hai con rồng trong giấc chiêm bao của 

ông Moócđokhai là ai? (Et 10,3d) 

 

08. Ngôn sứ Isaia  nói về ai chớ vội vui mừng, 

vì cây gậy đánh ngươi đã bị bẻ gãy; bởi chưng từ dòng 

dõi rắn sẽ vọt ra một con rắn hổ mang, và con của nó 

sẽ là một con rồng bay? (Is 14,29) 

 

09. Dân của ông Moócđokhai là ai những người đã 

kêu cầu Thiên Chúa và đã được cứu thoát? (Et 10,3e) 
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10. Trong sách Étte có kể lại một giấc chiêm bao: 

bỗng nhiên, nổi lên những tiếng la lối om sòm, sấm 

sét rền vang, đất rung chuyển, rối loạn xảy ra trên mặt 

đất! Và này hai con rồng lớn tiến ra, cả hai đều sẵn 

sàng giao chiến. Chúng hét lên một tiếng lớn. Khi 

tiếng chúng vang ra, mọi dân nước chuẩn bị chiến 

tranh chống lại dân công chính. Đây là giấc chiêm bao 

của ai? (Et 1,1d-e) 
 

11. Khi hai con rồng lớn tiến ra, cả hai đều sẵn sàng 

giao chiến. Chúng hét lên một tiếng lớn. Khi tiếng 

chúng vang ra, mọi dân nước chuẩn bị chiến tranh 

chống lại dân công chính. Tất cả dân công chính đều 

bấn loạn vì kinh khiếp trước những tai hoạ sắp xảy 

đến cho họ. Thấy mình sắp bị tiêu diệt, họ kêu lên 

cùng ai? (Et 1,1đ.e.h)  
 

12. Ngôn sứ Giêrêmia nói, vua Nabucôđônôxo, vua 

nước Babylon, đã xâu xé, đã loại trừ tôi (Ítraen), gạt 

tôi ra như chiếc bình rỗng; tựa con gì , nó đã nuốt 

trửng tôi, các miếng ngon của tôi, nó nhét đầy bụng, 

rồi xua đuổi tôi đi?  (Gr 51,34) 
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
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Vui Học Thánh Kinh 

Xuân Ất Tỳ 2025 
 

Những gợi ý 
 

01. Ông Aharon 

ném cái gì của 

mình xuống trước 

mặt Pharaô và bề 

tôi của vua và nó 

hoá thành một con 

rắn to? (Xh 7,10) 
 

02. Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn phải bò 

bằng bụng, phải ăn cái gì mọi ngày trong đời? (St 

3,14) 
 

03. Theo sách Khải Huyền, Con Mãng Xà, tức là Con 

Rắn xưa, cũng gọi là gì? (Kh 20,2)  
 

04. Một con rắn lớn được dân nào sùng bái song đã bị 

ngôn sứ Đanien giết chết? (Đne 14,23-30)  
 

05. Theo sách Sáng Thế Ký, con rắn là loài thế nào? 

(Stk 3,1)  
 

06. Đức Giêsu nói chuyện với ai về chuyện con rắn 

đồng trong sa mạc? (Ga 3,1-10)  
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07. Tại sông Giođan, khi thấy nhiều người thuộc phái 

Pharisêu và phái Xađốc đến chịu phép rửa, ông Gioan 

nói với họ „Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách 

trốn điều gì của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy?‟ 

(Mt 3,7)  
 

08. Một sinh vật đứng chực sẵn trước mặt người Phụ 

Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay 

con bà. Sinh vật này tên là gì? (Kh 12,4)  
 

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

 

 

Vui Học Thánh Kinh 

Xuân Bính Ngọ 2026 
 

Những gợi ý 
 

01. Ngôn sứ nào được 

một cỗ xe đỏ như lửa và 

những con ngựa đỏ đưa 

lên trời? (2V 2,11)  
 

02. Ai đã vào thành 

Giêrusalem trên lưng con 

lừa con? (Mt 21,7) 
 

03. "Đừng sợ chúng, vì ngày mai cũng vào giờ này, 

Ta sẽ nộp thây của tất cả bọn chúng cho Ít-ra-en; 
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ngươi sẽ chặt nhượng chân ngựa và phóng hoả đốt 

chiến xa của chúng." Lời Đức Chúa nói với ai?  (Gs 

11,6) 
 

04. Trong sách Khải huyền, người cỡi ngựa mang tên 

là Tử thần, có gì theo sau? (Kh 6,8)  
 

05. Vị chỉ huy bảo  hãy chuẩn bị hai trăm bộ binh, bảy 

mươi kỵ binh và hai trăm khinh binh, để ngay giờ thứ 

ba đêm nay đi Xêdarê và cũng phải có sẵn ngựa cho  

ai, để đưa ông ấy an toàn đến với tổng trấn Phê-lích."  

(Cv 23,24) 
 

06. Con lừa của ai đã nhìn thấy thần sứ của Thiên 

Chúa đứng trên đường, gươm trần trong tay? (Ds 

22,23)  
 

07. Sau khi được lanh bệnh, ai đã xin phép tôi tớ ngôn 

sứ mang về một số đất vừa sức hai con lừa chở được, 

vì tôi tớ ngài sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu và hy lễ 

cho thần nào khác ngoài ĐỨC CHÚA? (2V 5,17)  
 

08. Trong sách Khải Huyền, khi Con Chiên mở ấn thứ 

bốn, thì tôi nghe tiếng Con Vật thứ bốn hô: "Hãy đến! 

" Tôi thấy: kìa một con ngựa xanh nhạt, và người cỡi 

ngựa mang tên là gì? (Kh 6,7-8)  
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09. Bà Athangia  cai trị đất nước Ítraen trong sáu năm. 

Người ta đã giết bà khi bà đi qua lối nào để tới đền 

vua? (2 V 11,16)  
 

10. Người cỡi ngựa mang tên là Tử thần cỡi con ngựa 

màu gì? (Kh 6,7)  
 

11. Nữ hoàng cai trị trị đất nước Ítraen bị giết chết tại 

lối Cửa Ngựa tên là gì? (2V 11,16)  
 

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

 

 

Vui Học Thánh Kinh  

Xuân Đinh Mùi 2027 
 

Những gợi ý 
 

01. “Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê 

nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, 

một cậu bé sẽ chăn dắt chúng”. Đây là lời của ngôn sứ 

nào? (Is 11,6) 
 

02. Trong dụ ngôn người cha nhân hâu, người con nào 

đã nói: “Con chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao 

giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng 

với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt 

hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha 

lại giết bê béo ăn mừng!”(Lc 15,29-30 ) 
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03. Bà Rêbêca 

lấy da dê non mà 

bọc lấy tay và 

phần cổ nhẵn 

nhụi của Giacóp 

để giúp ông đoạt 

lấy lời chúc phúc 

từ ai? (Stk 

27,15)  
 

04. Một thủ lãnh 

của dân Ítraen 

mang một con dê 

tơ đến thăm vợ 

nhưng bố vợ không cho ông vào. Tức mình, ông đi bắt 

ba trăm con chó sói; lấy đuốc, rồi cột ngược đuôi con 

này với đuôi con kia và buộc một chiếc đuốc giữa hai 

đuôi.5 Ông châm lửa vào đuốc và lùa sói vào đồng lúa 

chín của người Philitinh, thiêu rụi từ gốc rạ cho đến 

bông lúa, thiêu cả nho và ô-liu nữa. Vị thủ lãnh này 

tên là gì? (Tl 15,1-5)  
 

05. Tại cái giếng ngoài đồng, cậu Giacóp nhìn thấy 

con gái ông Laban đến cùng với chiên dê của cha cô, 

vì cô là người chăn súc vật. Nàng tên là gì? (Stk  29,9)   
 

06. Bà Rêbêca lấy da dê non mà bọc lấy tay và phần 

cổ nhẵn nhụi của ai để giúp ông đoạt lấy lời chúc phúc 

từ cha mình là Ixaác? (Stk 27,15) 
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07. Người phụ trách chiên dê của vua Đavít tên là gì? 

(1Sbn 27,31)  
 

08. Trong cuộc Phán Xét chung, khi Con Người đến 

trong vinh quang của Người,  Người sẽ tách biệt mọi 

người, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ 

cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. 

Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: Quân 

bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa 

đời đời, nơi dành sẵn cho tên cho ai và các sứ thần của 

nó? (Mt 25,31-41)  
 

09. Pharaô bảo ông Môsê „hãy đi thờ phượng ai; chỉ 

có chiên cừu, bò dê của các ngươi phải ở lại, còn trẻ 

con có thể cùng đi với các ngươi‟? (Xh 10,24) 
 

10. Của đầu mùa tốt nhất của đất đai ngươi, ngươi 

phải đem đến nhà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. 

Ngươi không được lấy sữa dê mẹ mà mà lầm gì dê 

con? (Xh 23,19) 
 

11. Biệt hiệu của bà Tabitha, một người đày công đức 

được thánh Phêrô làm cho sống lại là gì? (Cv 9,36)   
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì 
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Vui Học Thánh Kinh 

Xuân Mậu Thân 2028 
 

Những gợi ý 
 

01. Ai gọi vua Hêrôđê 

là con cáo? Lc 13,32) 
 

02. Con lừa của 

Bilơam đã trông thấy 

thần sứ của ai với lưỡi 

gươm tuốt trần đứng 

giưa đường? (Ds 

22,23) 
 

03. Vua Salômôn có 

một đoàn tàu biển đi Tácsít, cùng với đoàn tàu của 

vua nào; và cứ ba năm một lần, đoàn tàu Tác-sít đến, 

mang theo vàng, bạc, ngà, khỉ và công? (I Sbn 10,22)  
 

04. Vua Salômôn có một đoàn tàu biển đi đâu, cùng 

với đoàn tàu của vua Khiram; và cứ ba năm một lần, 

mang theo vàng, bạc, ngà, khỉ và công? (1Sbn 10,22) 

Tácsít 
 

05. Ông Giôna đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba 

đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong đâu ba 

ngày ba đêm như vậy? (Mt 12,40) 
 



Vui Học Thánh Kinh 33 Mùa Xuân * 45 

06. Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con 

Người không có chỗ làm gì? (Mt 8,20) 

07. Bao nhiêu năm đoàn tàu của vua Salômôn đi 

Tácsít một lần? (I Sbn 10,22)  
 

08. Trong đoàn tầu của vua Salomon mang theo khi đi 

Tácsít có con vật này. (1Sbn 10,22)  
 

09. Ai trong các ông có một con chiên bị sa hố ngày 

sa-bát, lại không nắm lấy nó và kéo lên sao?‟ (Mt 

12,11) 
 

10. Vua nào có đoàn tàu đi Tácsít mang theo vàng, 

bạc, ngà, khỉ và công? (I Sbn 10,22)  
 

11. Một sinh vật đứng chực sẵn trước mặt người Phụ 

Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay 

con bà. Sinh vật này tên là gì? (Kh 12,4) 
 

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

 

 

Vui Học Thánh Kinh  

Xuân Kỵ Dậu 2029 
 

Những gợi ý 
 

01.  Ai bảo Phêrô: "Thầy bảo thật anh: nội đêm nay, 

gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần."? (Mt 

26,34)   
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02. Lễ vật của người nghèo khi tiến dâng con trai đầu 

lòng cho Thiên Chúa theo Luật Chúa truyền là một 

đôi chim gáy hay một vặp gì? (Lc 2,24)  

03. Tại sông 

Giođan khi được 

ông Gioan làm 

phép rửa, vừa lên 

khỏi nước, Đức 

Giêsu liền thấy 

các tầng trời xé 

ra, và thấy gì như 

chim bồ câu ngự 

xuống trên mình? 

(Mc 1,9)  
 

04. Thánh vịnh 104 có câu: Bầy chim tước rủ nhau 

làm ổ, hạc bay về làm gì trên ngọn cao? Xây tổ (Tv 

104,17) 
 

05. Hết bốn mươi ngày, ông Nôê mở cửa sổ ông đã 

làm trên tàu, và ông thả con gì ra, nó không tìm được 

chỗ đậu và trở về với ông? (Stk 8,8)   
 

06. Khi nghe tiếng con gì gáy thì ông Phêrô đã chối 

thầy ba lần? (Mt 26,75)  
 

07. Có mấy triết gia thuộc phái Khoái Lạc và phái gì 

gọi thánh Phao lô là  "Con vẹt” khi ngài loan báo Tin 

Mừng về Đức Giêsu và về sự Phục Sinh? (Cv 17,18) 
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08. Xác chết nằm đâu, con gì tụ đó? (Mt 24,28) 
 

09. Đức Giêsu với dân thành nào, đã bao lần Ta muốn 

tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con 

dưới cánh, mà các ngươi không chịu? (Mt 23,37)  
 

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

 

 

Vui Học Thánh Kinh 

Xuân Canh Tuất 2030 
 

Những gợi ý 
 

01. Đức Giêsu dạy : 

điều gì thì đừng 

quăng cho chó? (Mt 

7,6)  
 

02. Trong lời chúc 

phúc của ông Gia 

cóp, ông gọi ai là 

chó sói hay cắn xé? 

(Stk 49,27)  
 

03. Đáp lại lời Đức 

Giêsu, người đàn bà xứ nào nói „nhưng mà lũ chó con 

cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi 

xuống? (Mt 15,28)     
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04. Tên người nghèo khó ngồi trước cửa nhà ông phú 

hộ chỉ có mấy con chó đến liếm ghẻ chốc là ai? (Lc 

16,20) 
 

05. Đức Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng như chiên 

con đi vào giữa đâu? (Lc 10,4)  
 

06. Thủ lãnh nào đi bắt ba trăm con chó sói; lấy đuốc, 

rồi cột ngược đuôi con này với đuôi con kia và buộc 

một chiếc đuốc giữa hai đuôi. Ông châm lửa vào đuốc 

và lùa sói vào đồng lúa chín của người Philitinh, thiêu 

rụi từ gốc rạ cho đến bông lúa, thiêu cả nho và ô-liu 

nữa? (Tl 15,4)  
 

07. Sách Khải Huyền gọi những người làm phù phép, 

gian dâm, sát nhân, thờ ngẫu tượng, cùng với mọi kẻ 

thích điều gian dối và ăn gian nói dối, là quân gì? (Kh 

22,15)  
 

08 Khi họ đi chôn bà, nhưng chỉ tìm thấy cái sọ, hai 

chân và hai bàn tay của bà. Họ về báo tin cho ông ai, 

như lời ông Êlia phán: "Trong thửa đất Gítrơen, chó sẽ 

ăn thịt Ideven"? (2V 9,36) 
 

09. Thời thủ lãnh nào, Đức Chúa phán với ông “"Tất 

cả những ai thè lưỡi tớp nước như chó, ngươi hãy để 

riêng ra, tất cả những ai quỳ xuống mà uống cũng 

vậy."? (Tl 7,4-6)  
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10. Trong cơn giận, ông Ápne nói với vua Ítbôsét, nhà 

Saun, ông nói „tôi là gì của Giuđa sao? (2 Sm 3,7) 
 

11. Ông Avisai, con của ai, thưa với vua Đavít: "Tại 

sao thằng chó chết này dám nguyền rủa đức vua là 

chúa thượng tôi? Xin cho tôi qua chặt đầu nó!?  (2 Sm 

16,9)  
 

12. Nữ hoàng Ideven, thì chó sẽ ăn thịt nó ngoài đồng 

nào mà không có người chôn cất? (2V 9,10)  
 

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

 
 

Vui Học Thánh Kinh 

Xuân Tân Hợi 2031 
 

Những gợi ý 
 

01. Ông Êlada, một 

người Do thái can 

đảm, thà chết vinh 

hơn sống nhục, ông 

không ăn thịt heo 

theo như Lề Luật 

cấm và can đảm tự ý 

tiến ra nơi hành 

hành, đã để lại cho 

đám thanh niên một 

tấm gương cao đẹp về cái chết tự nguyện và cao quý, 
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vì đã trung thành với các điều gì đáng kính và thánh 

thiện? (2Mcb 6,18-28)   
 

02. Vua Antiôkhô truyền phải lập các cái gì, phải sát 

tế heo và những loài vật ô uế,… phải làm cho chính 

mình ra kinh tởm vì mọi thứ ô uế và vi phạm đến nỗi 

quên cả Lề Luật và thay đổi mọi tập tục. Ai không 

tuân lệnh vua thì phải chết? (1Mcb 1,47-51) 
 

03. "Của thánh, đừng quăng cho chó; cái gì chớ liệng 

cho heo? (Mt 7.6)  
 

04. Khi người con thứ phung phí hết tiền của nên phải 

đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai 

anh ta ra đồng làm gì? (Lc 15,15)  
 

05. Có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua 

Antiôkhô cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ 

ăn gì là thức ăn luật Môsê cấm?  
 

06. Tại Ghêraxa, lũ quỉ bị Chúa Giêsu trục xuất ra 

khỏi con người và nhập vào đàn heo tên là gì? (Lc 

8,30)  
 

07. Theo sách Lêvi, con heo, vì nó có chân chẻ làm 

hai móng, nhưng không nhai lại: các ngươi phải coi 

nó là loài gì? (Lv 11,7)  
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08. Tại đâu lũ quỉ bị Chúa Giêsu trục xuất ra khỏi con 

người và nhập vào đàn heo rồi lao xuống biển? (Lc 

8,30)  
 

09. Ông vua nào đã bắt bảy anh em cùng với bà mẹ, 

cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt 

heo là thức ăn luật Môsê cấm? (2 Mcb 7,1)  
 

10. Khi ra đồng chăn heo, người con thứ ao ước lấy 

cái gì heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai 

cho? (Lc 15,16) 

 

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

 
 

Vui Học Thánh Kinh  

Xuân Nhâm Tý 2032 
 

Những gợi ý 
 

01. Người nào khi trả 

Hòm Bia Đức Chúa 

phải nộp lễ đền tội là 

năm cái khối u bằng 

vàng và năm con chuột 

bằng vàng? (1Sm 6,4)  
 

02. Các con chuột bằng 

vàng được đựng trong đâu? (1 Sm 6,11)  
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03. Người Philitinh trả lại cái gì của Đức Chúa kềm 

theo lễ đền tội là năm cái khối u bằng vàng và năm 

con chuột bằng vàng? (1Sm 6,4)  
 

04. Khi nhận lại Hòm Bia Đức Chúa, cùng với lễ 

phẩm, người Bết Semét dâng những lễ toàn thiêu và 

tiến những gì lên Đức Chúa ngày hôm đó? 1Sm 6,15)  
 

05. Những con chuột mà người Philitinh nộp làm của 

lễ đền tội làm bằng gì? (1Sm 6,4)  
 

06. Trong số các loài vật nhỏ lúc nhúc trên mặt đất : 

chuột chũi, chuột nhắt, mọi thứ thằn lằn, tắc kè, kỳ đà, 

cắc ké, kỳ nhông, thạch sùng, các ngươi phải coi 

những loài này là gì? (Lv 11,29-30)  

07. Các tư tế nói với người Philitinh, để trả lại Hòm 

Bia Đức Chúa, anh em hãy làm những hình ảnh các 

khối u của anh em, và hình ảnh các con chuột đang 

phá phách ở đâu, và hãy tôn vinh Thiên Chúa Ítraen 

thì may ra người sẽ nhẹ tay với anh em? (1Sm 6,5)  
 

08. Ngày đó, ngày Đức Chúa đến, con người sẽ ném 

cho chuột chù, cho dơi những cài gì bằng bạc, bằng 

vàng của họ mà họ đã làm ra để thờ? (Is 2,20)   
 

09. Khi trả lại Hòm Bia Đức Chúa, người Philitinh 

nộp cho Đức Chúa năm cái cái bằng vàng và năm con 

chuột bằng vàng gọi là của lễ đền tội? (1Sm 6,4)   
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10. Theo ngôn sứ Isaia, những người thờ gì, và những 

kẻ ăn thịt heo, thịt các thú vật kinh tởm và thịt chuột, 

đều sẽ chết? (Is 66,3.17)   
 

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

 

 

Vui Học Thánh Kinh  

Xuân Quý Sửu 2033 
  

Những gợi ý 
 

01. Ngựa có phi được 

trên đá lởm chởm 

không? Người ta đem 

trâu bò đi cày ngoài biển 

sao? Thế mà các ngươi 

đã biến lẽ phải thành 

thuốc độc, đổi điều gì 

nên ngải đắng? (Am 

6,12) 

 

02. Khi thấy ông Môsê 

lâu không xuống núi, ai 

đã kêu gọi dân chúng nộp vàng bạc để đúc thành con 

bê bằng vàng? (Xh 32,1-5)  
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03. Nó là con bò mộng đầu lòng của Chúa, chúc nó 

được vinh hiển! Sừng nó là sừng trâu, nó dùng để quật 

ngã các dân, một trật trên khắp cùng cõi đất. Đó là vạn 

vạn người Épraim, đó là ngàn ngàn quân Mơnase. Đây 

là lời chúc phúc của ông Môsê cho ai? (Đnl 33,17)  
 

04. Khi được ông Êlia kêu gọi, ai đã bắt cặp bò giết 

làm lễ tế, lấy cày làm củi nấu thịt đãi người nhà. Rồi 

ông đứng dậy, đi theo ông Êlia và phục vụ ông? (1V 

19,21)  
 

05. Vua Đavít mua bà và cái gì của ông Arauna để xây 

một bàn thờ ở đó để kính ĐỨC CHÚA và dâng những 

lễ toàn thiêu và những lễ kỳ an hầu Đức Chúa thương 

đến xứ sở, và tai ương không làm hại Ítraen nữa? 

(2Sm 24,24) 
 

06. Lời nguyện cầu của một người dâng lên Thiên 

Chúa: „Ngài cho con ngẩng đầu hãnh diện, tựa như 

trâu ngạo nghễ giương sừng, thân con, Ngài làm gì 

cho được thơm mát?‟ (Tv 92,11)  
 

07. Không có bò, máng ăn trống rỗng, nhờ điều gì 

nguồn lợi dồi dào? (Cn 14,4)  
 

08. Trong Dụ ngôn khách được mời xin kiếu, có 

người nói „Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây; cho 

tôi xin kiếu.‟ Bấy giờ chủ nhà bảo người đầy tớ rằng 

ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa 
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các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, và thế nào vào 

đây? (Lc 14,21-22) 
 

09. Thiên Chúa đã đưa nó (nhà Giacóp) ra khỏi Ai-

cập, Người là sức mạnh của nó tựa cái gì? (Ds 23,22)  
 

10. Trong sấm ngôn lên án Ai cập, ngôn sứ Giêrêmia 

nói „Ai cập là con bò tơ xinh đẹp, bị con gì từ phương 

Bắc đến đậu trên mình?‟ (Gr 46,20)  
 

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

 

 

Vui Học Thánh Kinh  

Xuân Giáp Dần 2034 
 

Những gợi ý 
 

01. Trong thời vị minh 

quân thuộc dòng dõi vua 

nào, sói sẽ ở với chiên 

con, beo nằm bên con dê 

nhỏ? (Is 11,6)  

02. Trong lời chúc phúc 

của ông Giacóp, ông gọi 

ai là sư tử con? (Stk 

49,9)  
 

03. Vị thủ lãnh dũng cảm đã dùng tay không xé xác sư 

tử tên là gì? (Tl 14,6)  
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04. Trong Diễm Ca, người bạn tình nói : Này người 

yêu anh sắp cưới, hãy cùng anh rời khỏi núi gì nơi sư 

tử hùm beo ngự trị? (Dc 4,8)  
 

05. Trong một thị kiến, ngôn sứ nào đã thấy : một con 

thú khác giống như con beo ; hai bên mình nó, có bốn 

cánh như cánh chim. Nó có bốn đầu, và được trao 

quyền thống trì? (Đn 7,6) 11  
 

06. Với những người vô ơn bạc nghĩa, Đức Chúa khác 

nào sư tử, tựa con gì, Ta rình rập bên đường? (Hs 

13,7)  
 

07. Vì hành vi phản bội và tội ác của họ, nên loài beo 

loài báo rình rập các thành, ai ra khỏi sẽ bị thế nào? 

(Gr 5,6)  
 

08. Những kẻ xa lìa Đức Chúa sẽ bị nó nuốt chửng và 

thiêu đốt không ngơi. Như con sư tử, nó nhảy chồm 

lên họ, như con báo, nó xé họ thế nào? (Hc 28,23)   

09. Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê 

nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, 

một cậu bé sẽ làm gì chúng? (Is 11,6) 
 

10. (Giữa cảnh lưu đầy lầm than, những người Do thái 

than vãn Đức Chúa)  Người là con báo làm gì họ, là 

sư sư tử chờ mồi trong bóng tối? (Ac 3,10)  
 

11. Trong sách Khải Huyền, một trong các vị Kỳ Mục 

bảo tôi: „Đừng khóc nữa! Này đây, Sư Tử xuất thân từ 
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chi tộc Giuđa, Chồi Non của Đavít đã chiến thắng, 

Người sẽ mở cuốn sách và bảy ấn đã bị gì? (Kh 5,5)  
 

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

 

Vui Học Thánh Kinh  

Xuân Ất Mão 2035 
 

Những gợi ý 
 

01. Khi làm nghề 

chăn chiên cho 

cha, ai đã từng 

đánh đuổi sư tử 

hay gấu và giật 

con chiên khỏi 

mõm nó? (1Sm 

17,34)  
 

02. Theo sách 

Khải Huyền, một 

trong các vị Kỳ 

Mục bảo tôi : „Đừng khóc nữa! Này đây, Sư Tử xuất 

thân từ chi tộc nào, là Chồi Non của Đavít đã chiến 

thắng, Người sẽ mở cuốn sách và bảy ấn niêm 

phong?‟ (Kh 5,5)  
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03. Vì nghe lời xúi nịnh, vua Đariô đã truyền mén ai 

vào hầm sư tử nhưng người đã được thiên sứ của Đức 

Chúa giải thoát bằng cách khóa miệng sư tử lại? (Đn 

6,17-25)  
 

04. Theo sách Lêvi, trong các loài chim, đây là những 

loài các ngươi phải coi là kinh tởm : người ta không 

được ăn : đại bàng, diều hâu, ó biển, diều hâu đen, 

mọi thứ kền kền, mọi thứ quạ, đà điểu, cú, mòng biển, 

mọi thứ bồ cắt, cú vọ, cóc, và … … . (Lv 11,13-17)  
 

05. Thánh Phêrô kêu gọi anh em hãy sống tiết độ và 

tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử 

thế nào, rảo quanh tìm mồi cắn xé? Gầm thét (1Pr 5,8)  
 

06. Sách Huấn Ca viết:  Còn những kẻ xa lìa Đức 

Chúa sẽ bị nó nuốt chửng và thiêu đốt không ngơi. 

Như con sư tử, nó nhảy chồm lên họ, và như con báo, 

nó xé họ nát thây? (Hc 28,23)   
 

07. Ít lâu sau khi giết con sư tử, Samson trở lại và thấy 

xác sư tử có một đàn ong đậu trong đâu và có cả mật 

nữa? (Tl 14,8)  
 

08. Con gì gặp chó rừng, loài dê ma quái hú gọi nhau. 

Đó cũng là nơi dung thân cho quỷ Li-lít, là chốn hắn 

nghỉ ngơi? (Is 34,14) 
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09. Các cái gì này đã được sơn son thiếp vàng, lưỡi 

chúng được thợ mài nhẵn, chúng chỉ là đồ giả không 

biết nói. Trên đầu chúng người ta thấy bay lượn nào 

dơi, nào nhạn và các thứ chim khác, lại có cả mèo 

nữa. Cứ thế anh em đủ biết chúng chẳng phải là thần: 

sợ chúng mà làm chi!? (Br 6,7. 21-22) 
 

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

 
 

Vui Học Thánh Kinh 

Xuân Bính Thìn 2036 
 

Những gợi ý 
 

01. Khi hai con 

rồng lớn tiến ra, cả 

hai đều sẵn sàng 

giao chiến. Chúng 

hét lên một tiếng 

lớn. Khi tiếng 

chúng vang ra, mọi 

dân nước chuẩn bị 

chiến tranh chống 

lại dân công chính. 

Tất cả dân công chính đều bấn loạn vì kinh khiếp 

trước những tai hoạ sắp xảy đến cho họ. Thấy mình 

sắp bị tiêu diệt, họ kêu lên cùng ai? (Et 1,1đ.e.h)  
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02. Ngôn sứ Isaia  nói về ai chớ vội vui mừng, vì cây 

gậy đánh ngươi đã bị bẻ gãy; bởi chưng từ dòng dõi 

rắn sẽ vọt ra một con rắn hổ mang, và con của nó sẽ là 

một con rồng bay? (Is 14,29)  
 

03. Trong giấc chiêm bao của ông Moócđokhai: hai 

con rồng lớn tiến ra, cả hai đều sẵn sàng giao chiến. 

Chúng hét lên một tiếng lớn. Khi tiếng chúng vang ra, 

mọi dân nước chuẩn bị chiến tranh chống lại dân nào? 

(Et 1,1đ-e)  
 

04. Ai cũng biết rõ : bất cứ người nào, nam cũng như 

nữ, không được triệu vời mà dám vào chầu vua ở phía 

trong sân rồng, thì đều chịu một luật duy nhất là phải 

chết, trừ phi vua giơ cái gì ra, người ấy mới được 

sống? (Et 4,11)  
 

05. Lời sấm của ngôn sứ Isaia về các thú vật miền 

Neghép, một miền đất hiểm nghèo và khốn quẫn, 

miền đất của sư tử đực và sư tử cái, của rắn độc và 

con gì? (Is 30,6)  
 

06. Dân của ông Moócđokhai là ai, những người đã 

kêu cầu Thiên Chúa và đã được cứu thoát? (Et 10,3e)  
 

07. Và này hai con rồng lớn tiến ra, cả hai đều sẵn 

sàng giao chiến. Chúng hét lên một tiếng lớn. Khi 

tiếng chúng vang ra, mọi dân nước chuẩn bị chiến 

tranh chống lại dân công chính. Và này một ngày tối 



Vui Học Thánh Kinh 33 Mùa Xuân * 61 

tăm u ám, trên đâu chỉ thấy toàn những gian truân, 

ngặt nghèo, sầu khổ và rối loạn lớn lao? (Et 1,1đ.e.g) 
 

08. Một trong hai con rồng trong giấc chiêm bao của 

ông Moócđokhai là ai? (Et 10,3d)  
 

09. Ngôn sứ Giêrêmia nói, vua Nabucôđônôxo, vua 

nước Babylon, đã xâu xé, đã loại trừ tôi (Ítraen), gạt 

tôi ra như chiếc bình rỗng; tựa con gì , nó đã nuốt 

trửng tôi, các miếng ngon của tôi, nó nhét đầy bụng, 

rồi xua đuổi tôi đi? (Gr 51,34) 
 

10. Trong sách Diễm Ca: Người tôi yêu là khóm gì 

trong vườn nho Ên Gheđi? (Dc 1,14)  
 

11. Trong giấc chiêm bao của ai có hai con rồng sẵn 

sàng giao chiến với nhau? (Et 1,1đ)  
 

12. Ai, vua nước Babylon, đã xâu xé, đã loại trừ tôi 

(Ítraen), gạt tôi ra như chiếc bình rỗng; tựa con rồng, 

nó đã nuốt trửng tôi, các miếng ngon của tôi, nó nhét 

đầy bụng, rồi xua đuổi tôi đi? (Gr 51,34)   
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
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Vui Học Thánh Kinh  

Mùa Xuân Giáo Hội 
 

 

Bốn mùa Chúa 

đổ hồng ân, 

Ngài gieo mầu 

mỡ ngập tràn 

lối đi. 

Thánh vịnh 

65,12 

 

Những gợi ý: 
 

01.  Tiên tri 

Hôsê đã lập gia 

đình, nhưng 

người vợ của 

ông luôn ngoại 

tình, không trung thành với ông. Tiên tri Hôsê đã 

dùng cuộc hôn nhân của mình để loan báo sự bất trung 

của dân Ítraen với Thiên Chúa, như người vợ bất 

trung với chồng, khi bà chạy theo những người đàn 

ông khác. Người vợ bất trung của tiên tri Hôsê tên là 

gì? (Hs 1,2-5) 
 

02.  Vua Giôsigia, vua nước Giuđa, sau khi nghe một 

đoạn Sách Thánh vừa tìm được, nhà vua đã xé áo 

mình và sai tư tế Khinkhigiahu đến thỉnh vấn nữ tiên 
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tri những điều được viết trong Sách. Người nữ tiên tri 

này tên là gì? (2V 22,11-20) 
  

03.  “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, Thần khí tôi 

hoan hỉ vui mừng vì Đức Chúa, Đấng cứu độ tôi”. 

Người hát vang bài ca ngợi khen này tên là gì? (Lc 

1,46-48) 
   

04.  Ông Phêlích, tổng trấn Giuđêa, xét xử và giam 

giữ thánh Phaolô, cùng với vợ là người Do thái, hay 

cho vời thánh Phaolô đến để nghe ông nói về lòng tin 

vào Đức Giêsu Kitô. Vợ ông Phêlích tên là gì? (Cv 

21,1-27) 
 

05. Người phụ nữ đã giết tướng giặc Hôlôphécnê. 

(Gđt 1,1…)     
 

06.  Vợ của tướng Urigia, sau này được vua Đavít 

cưới làm vợ, đã sinh ra vua Salomon, tên là gì? (2 Sm 

12,24) 
 

07. Nữ tiên tri đang ở trong Đền thờ, khi ông Giuse và 

bà Maria mang trẻ Giêsu đến để dâng lên Thiên Chúa 

cùng với lễ vật. (Lc 2,22-24) 
  

08. Thời gian trốn vua Saun trong sa mạc, ông Đavít 

sai người đến với ông Navan để xin đồ ăn, nhưng 

những người của ông Đavít đã bị sĩ nhục. Người vợ 

của ông Navan biết được chuyện ấy liền đi nhận lỗi và 
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đã được tha thứ. Sau này bà trở thành vợ của ông 

Đavít. Bà tên là gì? (1Sm 25,1-40) 
 

09. Con gái Ông Rơuên, tư tế của Madian, người có 7 

cô con gái. Người chị được gả cho ông Môsê tên là 

gì? (Xh 2,21) 
  

10. Tướng Xixơra, chỉ huy quân Giavin, đã hỏi xin bà 

vợ ông Khêve người Kêni : “Cho tôi xin chút nước 

uống vì tôi khát quá”. Vợ ông Kheve tên là gì? (Tl 

4,19) 
  

11. Mẹ của ông Aharon và ông Môsê tên là gì?  (Xh 6,1-

27) 
    

12. Tại Giaphô, có một bà đầy công đức đã lâm bệnh 

và đã chết. Bà được Thánh Phêrô làm cho sống lại. 

Tên bà là gì? (Cv 9,32-38) 
 

13. Vợ của ông Láppiđốt, một nữ ngôn sứ, một thủ 

lãnh vĩ đại của dân Ítraen đã chống lại ách thống trị 

của vua Canaan. Tên bà là gì? (Tl  4,4) 
 

14. Ông Philêmon là một người đạo đức tại Côlôxê, 

các tín hữu thường hay tụ họp tại nhà ông. Có anh 

Ackhíppô và một người phụ nữ hay giúp thánh Phaolô 

phục vụ anh em tín hữu và loan báo Tin mừng. Người 

phụ nữ này tên là gì? (Plm 2) 
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
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Vui Học Thánh Kinh 

Cung Chúc Tân Xuân 
 

Những gợi ý  
 

01. Người cùng 

với ông Giuse 

Arimathia, đã 

mang theo một 

trăm cân mộc 

dược trộn với lô 

hội. Các ông lãnh 

thi hài Chúa 

Giêsu, lấy khăn 

vải tẩm hương liệu 

mà quấn, theo tục 

lệ chôn cất của  

Do thái, tên là gì? 

(Ga 19,38-40) 
   

02. Khi Giuđa mất đi, các Tông đồ muốn chọn một 

người thay thế chỗ của Giuda. Họ đề cử hai người, 

một là Matthia, người sau này đã được chọn, còn 

người kia là Giôxếp, biệt danh là Basaba, cũng gọi là 

gì? (Cv 1,23) 
 

03. Vợ của ông Giôgiakim, con gái ông Khenkigia, 

xinh đẹp tuyệt trần và biết kính sợ Thiên Chúa, nhưng 

lại bị hai kỳ mục rắp tâm hãm hại khi không chiều 
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theo ham muốn dục vọng của hai ông. Nàng tên là gì? 

(Đn 13,1-64) 
 

04. Ngôn sứ nào từ Giêrusalem xuống Antiôkhia được 

Thần Khí soi sáng, báo trước là sẽ có nạn đói lan khắp 

trong cả thiên hạ, nạn đói sẽ xảy ra dưới thời Hoàng 

đế Cơlauđiô? (Cv 11,27-30) 
 

05. Người được Đức Chúa đổi tên thành Ítraen là ai?  

(St 35,6-8) 
 

06. Vị ngôn sứ đã dùng đời sống hôn nhân của mình để 

cảnh tỉnh Dân Ítraen về với Chúa tên là gì?  (Hs 1,1)  
 

07. Người phụ nữ đã giết tướng giặc Hôlôphécnê tên 

là gì? (Gđt 1,1…) 
 

08.  Thư ký của Thánh Phaolô khi chép bức thư của 

Ngài gởi cho tín hữu Rôma tên là gì? (Rm 16,22) 
 

09. Vua Asuêrô đã chọn em họ ông Moócdokhai, người 

Do thái làm Hoàng hậu. Bà tên là gì?(Et 1,1) 
   

10. Ngôn sứ được đưa về trời bằng xe lửa là ai? ( 2V 

2,7-13) 
 

11. Khi đến Xêdarê để chào ông Phéttô, vua Ácrippa 

và vợ đã gặp Thánh Phaolô và nghe lời bào chữa của 

ngài. Vợ vua Ácrippa tên là gì? (Cv 25,13-27) 
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12. Người con gái mà ông Calếp hứa gã cho ai đánh 

chiếm thành Kiagiát Xêphe tên là gì? (Tl 1,1-21) 
     

13. Người đã đưa dân Ítraen vào đất hứa là ai? (Gs 1,1)  
 

14. Người đã giết tướng khổng lồ Gôliát là ai? (1 Sm  

17,48-51)  
 

29.  Tổ phụ Giacóp có 12 người con trai, nhưng chỉ có 

1 cô con gái do bà Lêa sinh ra. Cô  gái ấy là gì? (St 

30,21) 

   

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

 

 

Vui Học Thánh Kinh 

Xuân Nhƣ Ý 
 

Những gợi ý  
 

01.  Để thực hiện lời hứa 

với tổ phụ Apraham. 

Giavê đã hiện ra với ông 

ở Cây Sồi Mamrê và Ngài 

nói: “Ta sẽ trở lại đây với 

ngươi. Lúc đó vợ ngươi 

sẽ có con trai”. Bà liền 

cười thầm trong bụng vì nghĩ  mình tuổi tác đã cao 

làm sao mà có con được. Bà tên là gì? (St 18,1-15) 
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02. Vị vua đầu tiên của Dân Ítraen là ai? (1 Sm 11,12-

15). 
 

03. Vị thủ lãnh chết dưới tay người tình Dalila tên là 

gì? (Tl 16,4-21). 
 

04. Người phụ nữ son sẻ cầu nguyện xin Thiên Chúa 

ban cho một đứa con trai. Tư tế Êli thấy môi bà mấp 

máy không ra tiếng thì đã cho rằng bà say rượu tên là 

gì? (1Sm 1,13). 
 

05. Vị tử đạo tiên khởi của cộng đoàn Kitô hữu sơ 

khai tên là gì? (Cv 7,55-60). 
 

06.  Con gái của ông Laban, nàng xinh đẹp tuyệt vời, 

đã làm say mê tổ phụ Giacóp, ông phải làm lụng vất 

vả 14 năm để cưới được nàng tên là gì? (St 28,15-30). 
     

07. Con của ông Gia cóp, người bị anh em bán sang 

Ai cập tên là gì? (St 37,12).  
 

08.  Tại thành Philipphê, người phụ nữ tòng giáo van 

nài xin thánh Phaolô lưu lại nhà bà tên là gì? (Cv 

16,14-15). 
 

Hàng dọc : chủ đề của ô chữ này là gì? 
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Vui Học Thánh Kinh 

Vạn Sự Nhƣ Ý  
 

Những gợi ý  
 

01.  Vợ của ông 

Láppiđốt, một nữ ngôn 

sứ, một thủ lãnh vĩ đại 

của dân Ítraen đã 

chống lại ách thống trị 

của vua Canaan tên là 

gì? (Tl  4,4) 
  

02.  Vua Hêrôdê 

Ácrippa I cấm đạo gay 

gắt đã bắt tù các Thánh tông đồ và đã cho trảm quyết 

một vị tông đồ của Chúa. Vị được phúc tử đạo đầu tiên 

ấy tên là gì? (Cv 12,1-2) 
   

03.  Vợ của Khuda viên quản lý của Hêrôđê. Bà từng tháp 

tùng truyền giáo với Chúa Giêsu và là mạnh thường quân 

của đoàn truyền giáo, tên là gì? (Lc 8,3). 
 

04 Ladarô, em của Mácta và Maria đã chết và được 

chôn trong mồ 4 ngày đêm rồi được làm cho sống lại. 

Người làm cho Ladarô sống lại là ai? (Ga 14,43) 
 

05. Chúa Giêsu sinh ra thời Hoàng đế nào đô hộ nước 

Do thái? (Lc 2,1-2) 
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06. Tại Akhaia, gia đình đầu tiên được thánh Phaolô 

rửa tội, tên là gì? (1Cor 1,16 & 16,15) 
 

07. Ngôn sứ Agabô đã tiên đoán rằng ai sẽ bị trói và 

nộp vào tay dân ngoại ở Giêrusalem? (Cv 21,10..) 
 

08.  Tại thành Troa, người đã té từ cửa sổ lầu 3 xuống 

và đã chết khi thánh Phaolô đang giảng dạy song 

Thánh Phaolô đã làm cho sống lại tên là gì? (Cv 20,7-

12) 
 

09. Tại thành Philipphê, người phụ nữ tòng giáo van 

nài xin thánh Phaolô lưu lại nhà bà tên là gì? (Cv 

16,14-15) 
 

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

 

 

Vui Học Thánh Kinh 

An Khang Thịnh Vƣợng 
 

Những gợi ý 
 

01. Mẹ của Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16) 
 

02. Tại Đamát, có một môn đệ, trong thị kiến được 

Chúa sai đến với Saulô ngụ tại nhà ông Giuđa. Khi 

gặp ông Saulô và đặt tay trên ông rồi nói: “Anh Saulô, 

Chúa đã sai tôi, Đức Giêsu, Đấng đã hiện ra cho anh 
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trên đường anh 

đến, để anh lại 

được thấy và được 

đầy Thánh Thần.” 

Vị môn đệ này tên 

là gì? (Cv 9,10-17) 
 

03. Ngôn sứ nào 

đã thông báo về 

nơi chốn Đức 

Giêsu sẽ hạ sinh? 

(Mt 2,1-6) 
 

04. Cha của tổ phụ 

Ixaác tên là gì? (St 

21,1-6) 

 

05. Ở Athêna, trên đồi Arê, trước tế đàn Kính Thần 

Vô Danh, thánh Phaolô đã loan báo cho mọi người 

biết Đấng mà họ thờ kính là : Thiên Chúa, Đấng tạo 

thành vũ trụ và vạn vật. Nhiều người khi nghe những 

điều ấy đã không tin, nhưng cũng có nhiều người tin, 

trong đó có một người phụ nữ. Đó là ai? (Cv 17,16-

34). 
 

06. Trong thư gửi cho ông Philêmon, thánh Phaolô 

muốn trả lại ông người nô lệ đã trốn đi. Anh đã gặp 

thánh Phaolô và trở lại theo đức tin Kitô giáo. Thấu hiểu 

tình trạng của anh, thánh Phaolô quyết định gửi trả anh 
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cho ông Philêmon kèm theo thư này. Thánh Phaolô xin 

ông Philêmon nhận lại người nô lệ cũ không phải trong 

cương vị người chủ, mà trong điạ vị người anh em cùng 

đức tin. Như vậy, thánh Phaolô vừa xin ông xoá tội cũ 

cho anh, vừa xin ông nhận anh làm cộng sự viên phục 

vụ Lời Chúa tại Côlôsê. Người mà thánh Phaolô nói tới 

là ai? (Plm 1) 
 

08. Khi Giuđa mất đi, Tông đồ đoàn mất đi một 

người, Thánh Phêrô đã nói với anh em rằng: “Phải 

chọn thêm một người để cùng với chúng ta làm chứng 

cho sự sống lại của Đức Giêsu”. Và ông đã được liệt 

vào hàng với Mười một tông đồ. Người được chọn tên 

là gì? (Cv 1,15..) 
  

09. Nữ trợ tá của Hội Thánh Kenkhơrê được thánh 

Phaolô giới thiệu và mong mọi người hãy tiếp đón chị 

trong Chúa cách xứng đáng, như dân thánh phải đối 

xử với nhau là ai? (Rm 16,1) 

10. Người yêu của Samson ở Soreq thuộc Philitinh đã lừa 

dối và phản bội chàng là ai? (Tl 16,4-21) 
 

11. Sau khi giải được giấc mộng cho vua Pharaon và 

được đặt làm quan tể tướng Ai Cập. Vua Pharaon đặt 

tên cho ông Giuse là Xópnat Panêac và cho kết hôn 

với lệnh nữ của ông Pôtiphêra, tư tế thành On. Nàng 

tên là gì? (St 41,44-45) 
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12. Vị tướng đã chết dưới tay bà Giuđitha tên là gì? 

(Gđt 1,1…) 
 

13. Vợ ông Aharon, người làm phát ngôn viên cho 

ông Môsê tên là gì? (Xh 6,1-27) 
 

14. Người đã xức dầu tấn phong Đavít lên làm vua là 

ai?  (1 Sm 16,1-13) 
 

15. Vua Hêrôđê Antipa, đã lấy vợ của anh mình. Việc 

này bị thánh Gioan Tẩy gỉa phản đối. Người đàn bà 

này tên là gì? (Mt 14,3) 
 

16.  Môn đệ của Chúa Giêsu và là anh ruột của Simon, 

còn gọi là Phêrô tên là gì? (Ga 1,40) 
 

17. Nữ tì của Bà Xara, vợ ông Ápraham, người Ai 

Cập, đã sinh cho ông Ápraham một người con trai tên 

là Ítmaen là ai? (St 16,1-16) 
 

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

 

 

Vui Học Thánh Kinh 

Tết Nguyên Đán 
Những gợi ý 
 

01. Vị tông đồ vắng mặt khi Chúa Giêsu hiện ra với 

các tông đồ lần đầu là ai ?(Ga 20,19-29) 
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02. Ai đã nói với Đức Giêsu : “Thưa Thầy, chúng con 

ở đây thật là hay ! Chúng con xin dựng 3 cái lều, 1 

cho Thầy, cho ông Môsê và 1 cho ông Êlia.”? (Lc 

9,28-36) 
 

03. Tổng trấn nào 

đã kết án Chúa 

Giêsu? (Ga 

19,25-27) 
 

04. Qua việc cứu 

chữa người mù 

từ thưở mới 

sinh, ơn cứu độ 

của ai được tỏ 

hiện? (Ga 9,1-

41) 
 

05. Người cứu chữa anh mù từ thưở mới sinh là ai? 

(Ga 9,1-41)  
 

06. Cô Mácta nói : “Con vẫn tin Thầy là ... ...  ,  con 

Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian”. (Ga 11,27)  
 

07. Làng có giếng của ông Giacóp tên là gì? (Ga 4,1-

43) 
 

08. “Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, 

thì quả thật … … … Thiên Chúa đã đến giữa các 

ông.” (Lc 11,14-22) 
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09. Vị Tông đồ thưa với Đức Giêsu : “Ở đây có 1 em 

bé có năm chiếc bánh và hai con cá” là ai? (Ga 6,5)  
 

10. Người thuộc hàng tư tế Do Thái đến gặp Chúa ban 

đêm, cũng đến hạ xác Ngài là ai? (Ga 19,38-42)  
 

11. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)  
 

12.Tổng trấn xứ Xyri, thời Chúa Giêsu sinh ra tên là 

gì? (Lc 2,1-20)  
 

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

 

Vui Học Thánh Kinh 

Chúc Mừng Năm Mới 
 

Những gợi ý 
 

01. Tại Samaria, Đức Giêsu gặp người phụ nữ bên bờ 

giếng của ai? (Ga 4,1- 43) 
 

02. Đây là thứ các bà mang theo khi đi ra thăm mộ 

Đức Giêsu. (Lc 24,1-7)  
 

03. Trong phép lạ chữa người mắc bệnh kinh phong, 

Đức Giêsu nói quỷ này chỉ có chữa được khi chúng ta 

làm gì? (Mc 9,14-29) 
 

04. Đức Giêsu ví điều gì giống như chuyện vua kia 

muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách? (Mt 

18,23-35)  
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05. Thái độ của dân chúng khi nhìn thấy Đức Giêsu 

chữa lành người phụ nữ còng lưng là gì? (Lc 13,10-

17) 
 

06. Cha nuôi của Đức Giêsu là ai? (Mt 1,18-24) 
 

07. Vào chiều ngày Phục sinh, khi hiện ra với các tông 

đồ Đức Giêsu đã ban gì cho các ông? (Ga 20,19-29)   
 

08. Người đã 

làm cho anh 

Ladarô sống 

lại là ai? (Ga 

11,1-54) 
 

09. Trong 

phép lạ chữa 

mắt anh mù 

từ thưở mới 

sinh, Đức 

Giêsu bảo 

Ngài là gì 

của thế gian? 

(Ga 9,1-41) 
 

10. Người mà Chúa Giêsu trao phó cho Gioan là ai? 

(Ga 19,12-16)  
 

11. Cha của anh mù Batimê tên là gì? (Mc 10,46-52) 
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12. Chị của ông Ladarô tên là gì? (Ga 11,1)  
 

13. Nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh, còn gọi là Đồi Sọ, 

tên là gì? (Mc 15,21-22)   
 

14. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria là ai? (Lc 1,26)     
 

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

 

 

Vui Học Thánh Kinh  

Tân Niên 
 

Những gợi ý 
 

01. Người được 

chọn thay thế Tông 

đồ Giuda Ítcariốt, 

tên là gì? (Cv 1,13..) 
 

02.  Ông Simêon đã 

thốt lên khi nhìn 

thấy Hài nhi :“Cháu 

bé bày được đặt làm duyên cớ vấp phạm cho nhiều 

người Ítraen ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu 

hiệu bị người đời chống báng. Còn chính Bà, một lưỡi 

gươm sẽ đâm thấu lòng Bà”. Người phụ nữ mà ông 

Simêon nói tới là ai?  (Lc 2,33-35) 
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03. Vào buổi Giáo Hội sơ khai, Thánh Phêrô đi thăm 

viếng các tín hữu. Một lần Ngài xuống Lot, ở đó Ngài 

gặp một người tê bại đã 8 năm. Thánh Phêrô nói: “Hỡi 

anh, Đức Giêsu Kitô chữa anh khỏi. Anh hãy đứng 

dậy và tự dọn giường lấy!” Mọi người thấy và họ trở 

lại cùng Chúa. Người tê bại này tên là gì? (Cv 9,32-

35) 
 

04. Nữ tiên tri đang ở trong Đền thờ, khi ông Giuse và 

bà Maria mang trẻ Giêsu đến để dâng lên Thiên Chúa 

cùng với lễ vật tên là gì? (Lc 2,22-24). 
 

05. Ông Ladarô, em của bà Mácta và Maria đã chết và 

được chôn trong mồ 4 ngày đêm rồi được làm cho 

sống lại. Người làm cho Ladarô sống lại là ai? (Ga 

14,43) 
 

06. “Lạy Chúa, dầu có phải vào tù hay phải chết với 

Chúa đi nữa, con cũng sẵn sàng.” Lời nói này là của 

ai? (Lc 22,33) 
 

07. Khi đến Xêdarê để chào ông Phéttô, vua Ácrippa 

và vợ đã gặp Thánh Phaolô và nghe lời bào chữa của 

ngài. Vợ vua Ácrippa tên là gì?  (Cv 25,13-27) 
 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?  
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Vui Học Thánh Kinh  

Xuân Hạnh Phúc 

 

Những gợi ý 
 

01. Người con của 

ông Ápraham và bà 

Xara tên là gì? (St 

21,1) 
 

02. Trong gia phả 

của Chúa Giêsu có 

nhân vật nữ là mẹ 

của ông Ôvết. Bà tên 

là gì? (Mt 1,5) 
 

03.  Đức Giêsu quen thân với một gia đình có 3 chị 

em, khi người em chết, dẫu đã 4 ngày rồi, ngài cũng 

đã làm cho sống lại. Người được Chúa Giêsu làm cho 

sống lại tên là gì? (Ga 11,1) 
 

04. Cô con gái của ông Giacóp tên là gì? (St 35,23-

26). 
 

05.  Gia đình đầu tiên được thánh Phaolô rửa tội tại 

Akhaia tên là gì?  (1Cor 1,16 & 16,15) 
 

06. Mẹ của Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,15). 
 

https://sites.google.com/site/vuihocthanhkinhf/vui-hoc-thanh-kinh/vhtk-mua-xuan/xuan-hanh-phuc/xuan hanh phuc .jpg?attredirects=0
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07. Gia đình ngoại giáo đầu tiên được thánh Phêrô rửa 

tội tên là gì? (Cv 10,34-48) 
 

08. Con ông Môsê là tên là gì? (Xh 2,21-22) 
 

09. Một người con của ông Nôê. (St 6,9) 
 

10. Người vợ mà ông Giacóp phải vất vả làm lụng 14 

năm mới cưới được tên là gì? (St 29,15-30) 
 

11. Người con của ông Giuse và bà Maria tên là gì? 

(Mt 1,1-16) 
 

12. Người con của ông Ixaác và bà Rêbêca tên là gì? 

(St 25,19) 
 

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

 

  

Vui Học Thánh Kinh  

Xuân Yêu Thƣơng 
 

Những gợi ý 
 

01. Đến ngày lễ kính thần gì, ông Êlada, một trong 

những kinh sư quan trọng thà chết vinh hơn sống 

nhục, không chịu tham dự bữa tiệc cúng thần, ông 

không ăn thịt heo theo như Lề Luật cấm và can đảm tự 

ý tiến ra nơi hành hành? (2 Mcb  6,1-8) 
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02. Trong 

lời chúc 

phúc của 

ông 

Giacóp, 

ông gọi ai 

là sư tử 

con?  (Stk 

49,9) 
 

03. Khi 

nghe tiếng 

con gì gáy 

thì ông 

Phêrô đã 

chối Thầy ba lần ?(Mt 26,75) 
 

04. Biệt hiệu của bà Tabitha, một người dày công đức 

được thánh Phêrô làm cho sống lại là gì? (Cvtđ 9,36)  
 

05. Một con rắn lớn được dân nào sùng bái song đã bị 

ngôn sứ Đanien giết chết? (Đne 14,23-30) 
 

06. Ngôn sứ nào được một cỗ xe đỏ như lửa và những 

con ngựa đỏ đưa lên trời? (2 Vua 2,11) 
 

07. Người Philitinh trả lại cái gì kèm theo lễ đền tội là 

năm cái khối u bằng vàng và năm con chuột bằng 

vàng? (1Sm 6,4) 

https://sites.google.com/site/vuihocthanhkinhf/vui-hoc-thanh-kinh/vhtk-mua-xuan/xuan-yeu-thuong/oc xu%C3%A2n y%C3%AAu thuong.jpg?attredirects=0
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08. Ngôn sứ Isaia  nói về ai chớ vội vui mừng, 

vì cây gậy đánh ngươi đã bị bẻ gãy; 

bởi chưng từ dòng dõi rắn sẽ vọt ra một con rắn hổ 

mang, và con của nó sẽ là một con rồng bay? (Is 

14,29) 
 

09. Đáp lại lời Đức Giêsu, người đàn bà Canaan nói 

„nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những cái gì trên 

bàn chủ rơi xuống? (Mt 15,28) 

 

10. Nó là con bò mộng đầu lòng của Chúa, chúc nó 

được vinh hiển! Sừng nó là sừng trâu, nó dùng để quật 

ngã các dân, một trật trên khắp cùng cõi đất. Đó là vạn 

vạn người Épraim, đó là ngàn ngàn quân Mơnase. Đây 

là lời chúc phúc của ông Môsê cho ai?  (Đnl 33,17) 
 

11. Vua nào có đoàn tàu đi Tácsít mang theo vàng, 

bạc, ngà, khỉ và công? (I Sbn 10,22) 
 

12. Trong sấm ngôn xử tội Êđôm, ngôn sứ Isaia nói 

„Trong các lâu đài của nó là hang ổ sói rừng, là sân 

chim đà điểu. Con gì gặp chó rừng, loài dê ma quái hú 

gọi nhau? Đó cũng là nơi dung thân cho quỷ Li-lít, là 

chốn hắn nghỉ ngơi? (Is 34,13-14) 
 

13. Ai đã vào thành Giêrusalem trên lưng con lừa 

con? (Mt 21,7) 
 

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

* * * * *  
XUÂN QUÝ TỲ - 2013 

 

01. Con Mãng Xà (Kh 12,4) 

02. Đức Giêsu (Ga 3,1-10) 

03. Con rắn (Stk 3,1…) 

04. Con rắn (Mt 10,18) 

05. Xảo quyệt (Stk 3,1) 

06. Đƣợc sống (Ds 21,8) 

07. Babylon (Đn 14,23-30) 

08. Cơn thịnh nộ (Mt 3,7) 

09. Ma quỵ (Kh 20,2)  

Hàng dọc : XUÂN QUÝ TỴ 

 

XUÂN GIÁP NGỌ - 2014 

 

01. Xanh nhạt (Kh 6,7)  

02. Ngựa (Skt 49,17) 

03. Naaman (2V 5,17) 

04. Athangia (2V 11,16) 

05. Cửa Ngựa (2V 11,16)  

06. Êlia (2V 2,11)  

07. Tử thần (Kh 6,7-8)  

08. Âm phủ (Kh 6,8)  

09. Trắng (Kh 19,11)  

10. Đức Giêsu (Mt 21,7) 

11. Bilơam (Ds 22,23)  

 

Hàng dọc : XUÂN GIÁP NGỌ 

 

XUÂN ẤT MÙI - 2015 
 

01. Ixaác (Stk 27,15)  

02. Linh Dƣơng (Cv 9,36)   

03. Giacóp (Stk 27,15) 

04. Con cả (Lc 15,29-30)  

05. Rakhen (Stk 29,9)   

06. Giađít  (1Sbn 27,31)  

07. Samsôn (Tl 15,1-5)  

08. Ác Quỵ (Mt 25,31-41)  

09. Isaia (Is 11,6)  

 

Hàng dọc : XUÂN ẤT MÙI 
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XUÂN BÍNH THÂN - 2016 

 

01. Con Mãng Xà (Kh 12,4) 

02. Con quạ (1V 17,2-6) 

03. Salomôn (1Sbn 10,22)  

04. Con rồng (Gr 51,34) 

05. Bilơam (Ds 22,23) 

06. Tácsít (I Sbn 10,22)  

07. Con rắn độc (Cv 28,3) 

08. Khiram (1Sbn 10,22)   

09. Sƣ tử (Tl 14,5)  

10. Khỉ (1Sbn 10,22)  

11. Ba (1Sbn 10,22)  

12. Con cáo (Lc 13,32) 

 

Hàng dọc : XUÂN BÍNH THÂN 

 

XUÂN ĐINH DẬU - 2017 

 

01. Xây tổ (Tv 104,17) 

02. Phục Sinh (Cv 17,18) 

03. Đôi chim gáy (Lc 2,24)  

04. Con gà (Mt 26,75)  

05. Giođan (Mc 1,9)  

06. Đức Giêsu (Mt 26,34)  

07. Phƣợng hoàng  

(Gr 17,1…)  

08. Phêrô (Mt 26,34)  

09. Diều hâu (Mt 24,28) 

10. Gà mẹ (Mt 23,37)  

11. Con quạ (Stk 8,7)  

 

Hàng dọc : XUÂN ĐINH DẬU 

 

XUÂN MẬU TUẤT - 2018 

 

01. Xơrugia (2Sm 16,9) 

02. Của thánh (Mt 7,6) 

03. Bengiamin (Stk 49,27) 

04. Chiên con (Lc 10,4) 

05. Samsôn (Tl 15,4) 

06. Ladarô (Lc 16,20) 

07. Đầu chó (2Sm 3,7) 

08. Ghítôn (Tl 7,4-6)  

09. Mảnh vụn (Mt 15,28) 

10. Chó má (Kh 22,15) 

11. Gítrơen  (2V 9,10) 

 

Hàng dọc : XUÂN MẬU TUẤT 
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XUÂN KỴ HỢI - 2019 
 

01. Ghêraxa (Lc 8,30) 

02. Đức Chúa (Is 66,17) 

03. Ngọc trai (Mt 7,6) 

04. Chăn heo (Lc 15,15) 

05. Antiôkhô (2Mcb 7,1)  

06. Điônyxô (2Mcb  6,1-8) 

07. Kinh sƣ ( Mcb  6,1-8) 

08. Ô uế (Lv 11,7) 

09. Đạo binh (Lc 8,30) 

 

Hàng dọc : XUÂN KỶ HỢI 

 

XUÂN CANH TÝ - 2020 
 

01. Xứ sở (1Sm 6,5) 

02. Ô uế (Lv 11,29-30) 

03. Cái tráp (1 Sm 6,11) 

04. Của lễ đền tội (1Sm 6,4) 

05. Chuột chù (Is 2,20) 

06. Hòm Bia Đức Chúa  

(1Sm 6,4) 

07. Vàng (1Sm 6,4) 

08. Chết  (Is 66,17) 

09. Philitinh (1Sm 6,4) 

10. Hy lễ  (1Sm 6,15) 

 

Hàng dọc : XUÂN CANH TÝ 

 

XUÂN TÂN SỬU - 2021 
 

01. Xức dầu  (Tv 92,11) 

02. Giuse (Đnl 33,17) 

03. Trâu bò (Am 6,12) 

04. Sừng trâu (Ds 23,22) 

05. Bò tơ (Kh 4,7) 

06. Aharon (Xh 32,1-5) 

07. Đền Thờ (Ga 2,14-15) 

08. Êlisa (1V 19,21) 

09. Ruồi trâu (Gr46,20) 

10. Sức trâu (Cn 14,4) 
 

Hàng dọc : XUÂN TÂN SỬU 

 

XUÂN NHÂM DẦN - 2022 
 

01. Xé xác (Gr 5,6) 

02. Ngựa chiến (Kbc 1,8) 

03. Con báo (Ac 3,10-11) 

04. Li-băng (Dc 4,8) 
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05. Chồi Non (Kh 5,5) 

06. Đức Chúa (Hc 28,23) 

07. Guiđa (Stk 49,9) 

08. Sam son (Tl 14,6) 

09. Dê nhỏ (Is 11,6) 

10. Con báo (Hs 13,7) 

11. Thống trị (Đn 7,6) 

 

Hàng dọc : XUÂN NHÂM DẦN 

 

XUÂN QUÝ MÃO - 2023 

 

01. Bộ xƣơng (Tl 14,8)  

02. Mèo rừng (Is 34,13-14) 

03. Giuđa (Kh 5,5) 

04. Đanien (Đne 6,17-25)  

05. Ma quỵ (1Pr 5,8) 

06. Cú mèo (Lv 11,13-17) 

07. Nhảy chồm (Hc 28,23) 

08. Mèo (Br 6,21) 

09. Đavít (1Sm 17,34) 

10. Hêrôđê (Lc 13,32) 

 

Hàng dọc : XUÂN QUÝ MÃO 

 

XUÂN GIÁP THÌN – 2024 

 

01. Nabucôđônôxo (Gr 51,34) 

02. Phủ việt (Et 4,11) 

03. Hai (Et 1,1đ)  

04. Móng rồng  (Dc 1,14) 

05. Rồng bay (Is 30,6) 

06. Công chính (Et 1,1đ-e) 

07. Haman (Et 10,3d) 

08. Philitinh (Is 14,29) 

 

09. Ítraen (Et 10,3e) 

10. Moócđokhai (Et 1,1d-e) 

11. Thiên Chúa (Et 1,1đ.e.h)  

12. Con rồng (Gr 51,34) 

 

Hàng dọc : XUÂN GIÁP THÌN 

 

Xuân Ất Tỳ 2025 

 

01. Cây gậy (Xh 7,10) 

02. Bụi đất (St 3,14) 

03. Ma quỵ (Kh 20,2) 

04. Babylon (Đne 14,23-30) 
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05. Xảo quyệt (Stk 3,1) 

06. Nicôđêmô (Ga 3,1-10) 

07. Cơn thịnh nộ (Mt 3,7) 

08. Con Mãng Xà (Kh 12,4) 

 

Hàng dọc : Xuân Ất Tỳ 

 

Xuân Bính Ngọ 2026 

01. Ê lia (2V 2,11)  

02. Đức Giêsu (Mt 21,7) 

03. Giôsuê (Gs 11,6) 

04. Âm phủ (Kh 6,8)  

05. Phaolô (Cv 23,24) 

06. Bilơam (Ds 22,23)  

07. Naaman (2V 5,17)  

08. Tử thần (Kh 6,7-8)  

09. Cửa Ngựa (2V 11,16)  

10. Xanh nhạt (Kh 6,7)  

11. Athangia (2V 11,16)  

 

Hàng dọc : Xuân Bính Ngọ 2026 

 

Xuân Đinh Mùi 2027 

01. Isaia (Is 11,6)  

02. Con cả (Lc 15,29-30 )  

03. Ixaác (Stk 27,15) 

04. Samsôn (Tl 15,1-5)  

05. Rakhen (Stk  29,9)   

06. Giacóp (Stk 27,15) 

07. Giađít (1Sbn 27,31)  

08. Ác Quỵ (Mt 25,31-41)  

09. Đức Chúa (Xh 10,24) 

10. Nấu thịt (Xh 23,19) 11. Linh Dƣơng (Cv 9, 36)   
 

Hàng dọc : Xuân Đinh Mùi 2027 



Vui Học Thánh Kinh 33 Mùa Xuân * 89 

Xuân Mậu Thân 2028 
 

01. Đức Giêsu (Lc 13,32) 

02. Đức Chúa (Ds 22,23) 

03. Khiram (1Sbn 10,22)  

04. Tácsít (1Sbn 10,22)  

05. Lòng đất (Mt 12,40) 

06. Tựa đầu (Mt 8,20) 

07. Ba năm (1Sbn 10,22)  

08. Khỉ (1Sbn 10,22)  

09. Độc nhất (Mt 12,11) 

10. Salomôn (1Sbn 10,22)  

11. Con Mãng Xà (Kh 12,4) 

 

Hàng dọc :  Xuân Mậu Thân 2028 

 

Xuân Kỵ Dậu 2029 

01. Đức Giêsu (Mt 26,34)   

02. Bồ câu non (Lc 2,24)  

03. Thần Khí (Mc 1,9)  

04. Xây tổ (Tv 104,17) 

05. Bồ câu (Stk 8,8)  

06. Con gà (Mt 26,75)  

07. Khắc Kỵ (Cv 17,18) 

08. Diều hâu   (Mt 24,28) 

09. Giêrusalem (Mt 23,37)    

 

Hàng dọc : Xuân Kỵ Dậu 2029 

 

Xuân Canh Tuất 2030 

 

01. Của thánh (Mt 7,6) 

0. Bengiamin (Stk 49,27) 

03. Canaan (Mt 15,28)     

04. Ladarô (Lc 16,20) 
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05. Bầy sói (Lc 10,4)   06. Samsôn (Tl 15,4) 

07. Chó má (Kh 22,15)  08. Giêhu (2V 9,36) 

09. Ghítôn (Tl 7,4-6)   10. Đầu chó (2 Sm 3,7) 

11. Xơrugia (2 Sm 16,9)  12. Gítrơen (2 V 9,10) 

 

Hàng dọc : Xuân Canh Tuất 2030 

 

Xuân Tân Hợi 2031 

 

01. Lề Luật (2 Mcb 6,18-28)   

02. Bàn thờ (1Mcb 1,47-51) 

03. Ngọc trai (Mt 7.6) 

04. Chăn heo (Lc 15,15) 

05. Thịt heo (2Mc 7,1) 

06. Đạo binh (Lc 8,30) 

07. Ô uế (Lv 11,7) 

08. Ghêraxa (Lc 8,30) 

09. Antiôkhô (2 Mcb 7,1)  

10. Đậu muồng (Lc 15,16) 

 

Hàng dọc : Xuân Tân Hợi 2031 

 

Xuân Nhâm Tý 2032 

01. Philitinh (1Sm 6,4) 

02. Cái tráp (1Sm 6,11) 

03. Hòm Bia (1Sm 6,4) 

04. Hy lễ  (1Sm 6,15) 

05. Vàng (1Sm 6,4) 

06. Ô uế (Lv 11,29-30) 

07. Xứ sở (1Sm 6,5) 

08. Tà thần (Is2,20)   

09. Khối u (1Sm 6,4)   

10. Ngẫu tƣợng (Is 66,3.17)   

 

Hàng dọc : Xuân Nhâm Tý 
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Xuân Quý Sửu 2033 

 

01. Công lý (Am 6,12) 

02. Aharon (Xh 32,1-5) 

03. Giuse (Đnl 33,17) 

04. Êlisa (1V 19,21) 

05. Sân lúa (2Sm 24,24) 

06. Xức dầu  (Tv 92,11) 

07. Sức trâu (Cn 14,4) 

08. Què quặt (Lc 14,21-22) 

09. Sừng trâu (Ds 23,22) 

10. Ruồi trâu (Gr 46,20) 

 

Hàng dọc :  Xuân Quý Sửu  

 

Xuân Giáp Dần 2034 

 

01. Đavít (Is 11,6) 

02. Guiđa (Stk 49,9) 

03. Samson (Tl 14,6) 

04. Libăng (Dc 4,8) 

05. Đanien (Đn 7,6) 11  

06. Con báo (Hs 13,7) 

07. Xé xác (Gr 5,6) 

08. Nát thây (Hc 28,23)   

09. Chăn dắt (Is 11,6) 

10. Rình rập (Aica 3,10)  11. Niêm phong (Kh 5,5) 

 

Hàng dọc : Xuân Giáp Dần 

 

Xuân Ất Mão 2035 

01. Đavít (1Sm 17,34) 

02. Giuđa (Kh 5,5) 

03. Đanien (Đn 6,17-25) 

04. Cú mèo (Lv 11,13-17) 
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05. Gầm thét (1Pr 5,8)  

06. Nát thây (Hc 28,23)   

07. Bộ xƣơng (Tl 14,8) 

08. Mèo rừng (Is 34,14) 

09. Tƣợng thần (Br 6,7. 21-22) 

 

Hàng dọc : Xuân Ất Mão 

 

Xuân Bính Thìn 2036 

 

01. Thiên Chúa (Et 1,1đ.e.h) 

02. Philitinh (Is 14,29) 

03. Công chính (Et 1,1đ-e) 

04. Phủ việt (Et 4,11) 

05. Rồng bay (Is 30,6) 

06. Ítraen (Et 10,3e) 

07. Mặt đất (Et 1,1đ.e.g) 

08. Haman (Et 10,3d) 

09. Con rồng (Gr 51,34) 

10. Móng rồng  (Dc 1,14) 

11. Moócđokhai (Et 1,1đ)  

12. Nabucôđônôxo (Gr 51,34)   

 

Hàng dọc : Xuân Bính Thìn 

 

MÙA XUÂN GIÁO HỘI 
 

01. Gôme (Hs 1,2-5)  

02. Khunđa (2V 22,11-20)  

03. Maria (Lc 1,46-48)  

04. Đơruxila (Cv 21,1-27)   

05. Giuđitha (Gđt 1,1…)      

06. Bátseva (2Sm 12,24)  

07. Anna (Lc 2,22-24)  

08. Avigagin (1Sm 25,1-40)  

09. Xíppôra (Xh 2,21)  

10. Giaen (Tl 4,19)  

11. Giôkhevét (Xh 6,1-27) 

12. Tabitha (Cv 9,32-38)  

13. Đơvôra (Tl  4,4)  

14.Ápphia (Plm 2) 
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     Hàng dọc : MÙA XUÂN GIÁO HỘI 

 

CUNG CHÚC TÂN XUÂN 
 

01. Nicôđêmô (Ga 19,38-40) 

02. Giúttô (Cv 1,23) 

03. Susanna (Đn 13,1-64). 

04. Agabô (Cv 11,27-30) 

05. Giacóp (St 35,6-8) 

06. Hôsê (Hs 1,1…) 

07. Giuđitha (Gđt 1,1…)  

08. Técxiô (Rm 16,22) 

09. Étte (Et 1,1…)  

10. Êlia ( 2V 2,7-13) 

11. Bécnikê (Cv 25,13-27) 

12. Acxa (T l 1,1-21) 

13. Giôsuê ( Gs 1,1…)  

14. Đavít (1Sm  17,48-51)  

15. Dina (St 30,21) 

 

Hàng dọc : CUNG CHÚC TÂN XUÂN 

 

XUÂN NHƢ Ý 
 

01. Xara (St 18,1-15)  

02. Saun (1 Sm 11,12-15) 

03. Samson (Tl 16,4-21) 

04. Anna (1Sm 1,13)  

05. Têphanô (Cv 7,55-60) 

06. Rakhen (St 28,15-30)  

07. Giuse (St 37,12)  

08. Lyđia (Cv 16,14-15)  

 

Hàng dọc : XUÂN NHƯ Ý 

  

VẠN SỰ NHƢ Ý 
 

01. Đơvôra (Tl  4,4)  

02. Giacôbê (Cv 12,1-2) 

03. Gioanna (Lc 8,3)  

04  Đức Giêsu (Ga 14,43) 

05. Âugúttô (Lc 2,1-2) 

06. Têphana  
      (1Cor 1,16 & 16,15) 

07. Phaolô (Cv 21,10..) 

08. Êutykhô (Cv 20,7-12) 

09. Lyđia (Cv 16,14-15)  

 

Hàng dọc : VẠN SỰ NHƯ Ý 
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AN KHANG THỊNH VƢỢNG 
 

01. Maria (Mt 1,16) 

02. Khanania (Cv 9,10-17) 

03. Mikha (Mt 2,1-6) 

04. Ápraham  (St 21,1-6) 

05. Đamari (Cv 17,16-34)  

06. Ônêximô (Plm 1) 

08. Mátthia (Cv 1,15..) 

09. Phêbê (Rm 16,1) 

10. Dalila (Tl 16,4-21). 

11. Átnát (St 41,44-45). 

12. Hôlôphécnê (Gđt 1,1…)  

13. Êliseva (Xh 6,1-27) 

14. Samuen (1 Sm 16,1-13) 

15. Hêrôđia (Mt 14,3) 

16. Anrê (Ga 1,40) 

17. Haga (St 16,1-16) 

 

Hàng dọc : AN KHANG THỊNH VƯỢNG 

 

TẾT NGUYÊN ĐÁN 
 

01. Tôma  (Ga 20,19-29) 

02. Phêrô (Lc 9,28-36) 

03. Philatô (Ga 19,25-27) 

04. Thiên Chúa (Ga 9,1-41) 

05. Đức Giêsu (Ga 9,1-41) 

06. Đức Kitô (Ga 11,27)  

07. Xykha (Ga 4, 1-43) 

08. Triều Đại (Lc 11,14-22) 

09. Anrê (Ga 6,5)  

10. Nicôđêmô (Ga 19,38-42) 

11. Maria (Mt 1,16)  

12. Quiriniô (Lc 2,1-20)  

 

Hàng dọc : TẾT NGUYÊN ĐÁN 

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 
 

01. Giacóp (Ga 4,1- 43) 

02. dầu thơm (Lc 24,1-7)  

03. Cầu nguyện (Mc 9,14-29) 

04. Nƣớc Trời (Mt 18,23-35) 

05. Vui MỪNG (Lc 13,10-17) 

06. Giuse (Mt 1,18-24) 

07. Thánh Thần  
(Ga 20,19-29)   

08. Đức Giêsu (Ga 11,1-54 ) 

09. Ánh Sáng (Ga 9,1-41) 

10. Maria (Ga 19,12-16) 

11. Timê (Mc 10,46-52) 

12. Mácta (Ga 11,1)  

13. Gôngôtha (Mc 15,21-22)   

14. Gaprien (Lc 1,26)    

 

Hàng dọc : CHÚC MỪNG NĂM MỚI 
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TÂN NIÊN 
 

01. Matthia (Cv 1,13..) 

02. Maria (Lc 2,33-35 

03. Ênê (Cv 9,32-35) 

04. Anna (Lc 2,22-24)  

05. Đức Giêsu (Ga 14,43) 

06. Phêrô (Lc 22,31..) 

07. Bécnikê (Cv 25,13-27) 

 

Hàng dọc: TÂN NIÊN 

 

XUÂN HẠNH PHÚC 
 

01. Ixaác (St 21,1) 

02. Rút (Mt 1,5) 

03. Ladarô (Ga 11,1) 

04. Dina (St 35,23-26). 

05. Têphana (1Cor 1,16…) 

06. Maria (Mt 1,15). 

07. Cônêliô (Cv 10,34-48) 

08. Ghécsôm (Xh 2,21-22) 

09. Giaphét (St 6,9) 

10. Rakhen (St 29,15-30) 

11. Giêsu (Mt 1,1-16) 

12. Giacóp (St 25,19) 

 

Hàng dọc : Xuân Hạnh Phúc 

 

XUÂN YÊU THƢƠNG 

01. Điônyxô (2Mcb  6,1-8) 

02. Guiđa (Stk 49,9) 

03. Con gà (Mt 26,75) 

04. Linh Dƣơng (Cv 9,36)  

05. Babylon (Đn 14,23-30) 

06. Êlia (2V 2,11) 

07. Hòm Bia Đức Chúa  

(1Sm 6,4) 

 

08. Philitinh (Is 14,29) 

09. Mảnh vụn (Mt 15,28) 

10. Giuse (Đnl 33,17) 

11. Salomôn (1Sbn 10,22) 

12. Mèo rừng (Is 34,13-14) 

13. Đức Giêsu (Mt 21,7) 

Hàng dọc : Xuân Yêu Thương 
 

Gb. Nguyễn Thái Hùng  
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Cha con, con hãy hết lòng tôn kính 

và đừng quên ơn mẹ mang nặng đẻ đau. 

Hãy luôn nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành 

Công ơn ấy, con sẽ lấy chi đáp đền cho cân xứng? 

 Huấn ca 7,17-28 

 


