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VUI HỌC THÁNH KINH 

CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN C 

Tin Mừng thánh Luca 6,17.20-26 

 

Ô CHỮ    

 

 

 

 

 

Những gợi ý 
  

01. Phúc cho anh em 

đang chịu điều gì thì 

Thiên Chúa sẽ cho anh 

em được no lòng? (Lc 

6,21) 
  

02. ‘Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ phải đói, vì ai sẽ làm cho anh em 

được no lòng? (Lc 6,21) 
  

03. Phúc cho anh em khi vì ai mà bị người ta oán ghét, khai trừ ,si vả … Ngày 

đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở 

trên trời thật là lớn lao? (Lc 6,22-23) 
  

04. ‘Phúc thay cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ 

được gì’? (Lc 6,21)  
  

 05. Phúc cho anh em khi vì Con Người, mà bị người ta sỉ vả thì anh em sẽ được 

gì ở trên trời? (Lc 6,23) 
  

06. Phúc cho anh em là những kẻ gì vì Nước Thiên Chúa là của anh em? (Lc 

6,20) 
  

07. Khốn cho các ngươi, những kẻ bây giờ đang được vui cười thì các ngươi sẽ 

phải chịu gì? (Lc 6,25) 
  

08. Phúc cho anh em khi vì Con Người, mà bị người ta sỉ vả thì anh em sẽ được 

phần thưởng ở đâu ? (Lc 6,23) 
  

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

 

   
 Gb. Nguyễn Thái Hùng  



 

 

 

 

Lời giải đáp 

VUI HỌC THÁNH KINH 

CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN C 

 

 

 Ô CHỮ   

  

01. Phải đói (Lc 6,21) 

02. Thiên Chúa (Lc 6,21) 

03. Con Người (Lc 6,22-23) 

04. Vui cười (Lc 6,21)  

05. Phần thưởng (Lc 6,23) 

06. Nghèo khó (Lc 6,20) 

07. Sầu khổ (Lc 6,25) 

08. Trên trời (Lc 6,23) 

  

Hàng dọc : Phúc thật 

 

  

Gb. Nguyễn Thái Hùng  
 


