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VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ THĂNG THIÊN C
Tin Mừng thánh Luca 24,46-53
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề của hình này là gì?
........................................
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 24,51
........................................
........................................
........................................
II. TRẮC NGHIỆM
01. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân,
kêu gọi họ sám hối để được ơn gì? (Lc 24,47)
a. Đạo đức.
b. Khôn ngoan.
c. Hiểu biết.
d. Tha tội.
02. Lời Kinh Thánh chép gì về Đấng Kitô? (Lc 24,46)
a. Người phải chịu khổ hình.
b. Ngày thứ 3 Người từ cõi chết sống lại.
c. Người được tôn vinh giữa các môn đệ.
d. Chỉ có a và b đúng.
03. Đức Giêsu khuyên các môn đệ hãy ở lại trong thành cho đến khi nào? (Lc 24,49)
a. Các thượng tế cho phép rao giảng Tin Mừng. b. Nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.
c. Mọi người chọn được vị tông đồ mới.
d. Chỉ a và b đúng.
04. Đang khi được đem lên trời, Đức Giêsu làm gì cho các môn đệ? (Lc 24,51)
a. Cầu nguyện với các môn đệ.
b. Giơ tay chúc lành cho các môn đệ.
c. Dùng bữa với các môn đệ.
d. Cả a, b và c đúng.
05. Đây là nơi Đức Giêsu đã rời khỏi các môn đệ và được đón lên trời. (Lc 24,50)
a. Thành Caphácnaum. b. Thành Giêrusalem.
c. Núi Ôliu.
d. Bêtania.
III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Sau khi Đức Giêsu được đem lên trời, các môn đệ
trở lại đâu? (Lc 24,52)
02. Các môn đệ hằng ở trong Đền thờ mà chúc tụng ai?
(Lc 24,53)
03. Theo lời Kinh Thánh, ai phải chịu khổ hình? (Lc
24,46)
04. Đây là nơi Đức Giêsu đã rời khỏi các môn đệ và được đón lên trời. (Lc 24,50)
05. Đức Giêsu được đem lên đâu? (Lc 24,51)
06. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ làm gì để được ơn tha tội? (Lc 24,47)
07. Theo lời Kinh Thánh, Đức Kitô phải chịu điều gì? (Lc 24,46)
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
“Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại.”
Tin Mừng thánh Luca 24,46a
Gb. Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ THĂNG THIÊN C
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Chúa lên trời
* Câu Tin Mừng thánh Luca 24,51
“Và đang khi chúc lành,
thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời.”
II. TRẮC NGHIỆM
01. d. Tha tội (Lc 24,47)
02. d. Chỉ có a và b đúng.(Lc 24,46)
03. b. Nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống (Lc 24,49)
04. b. Giơ tay chúc lành cho các môn đệ (Lc 24,51)
05. d. Bêtania (Lc 24,50)
III. Ô CHỮ
01. Giêrusalem (Lc 24,52)
02. Thiên Chúa (Lc 24,53)
03. Đấng Kitô (Lc 24,46)
04. Bêtania (Lc 24,50)
05. Trời (Lc 24,51)
06. Sám hối (Lc 24,47)
07. Khổ hình (Lc 24,46)
Hàng dọc : Lên Trời
Gb. Nguyễn Thái Hùng

