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VUI HỌC THÁNH KINH 

ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ HỘI THÁNH 
Thứ hai, sau Lễ Hiện Xuống - Ga 19,25-27 

I. HÌNH TÔ MÀU 
* Chủ đề của hình này là gì ? 
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 * Bạn hãy viết câu Tin mừng Ga 19,26b & 27a 
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II. TRẮC NGHIỆM 
 a1. Ai bị treo trên thập giá ? (Ga 19,25) 

a. Thánh Phêrô.          b. Thánh Anrê.     c. Đức Giêsu.        d. Thánh Gioan. 
  

a2. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có những ai ? (Ga 19,25) 

          a. Bà Maria Mácđala.                     b. Mẹ Maria. 

          c. Bà Maria vợ ông Cơlôpát ...      d. Cả a, b và c đúng. 
  

a3. Người môn đệ nào đã đứng dưới chân thập giá ? (Ga 19,26) 

          a. Môn đệ Tôma.                 b. Môn đệ Gioan.          c. Môn đệ Phêrô.           d. Môn đệ Giuđa. 
  

a4. Ai đã nói câu : “Thưa Bà, đây là con của Bà” ? (Ga 19,26) 

          a. Bà Maria Mácđala.          b. Đức Giêsu.                 c. Môn đệ Gioan.          d. Môn đệ Phêrô. 
  

a5. Kể từ giờ đó, người môn đệ đã làm gì ? (Ga 19,27) 

          a. An ủi Mẹ.          b. Khóc lóc cùng với  Mẹ.          c. Rước bà về nhà mình.          d. Cả a, b và c đúng. 
  

B. Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh 
  

b1. Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh được mừng kính vào ngày này ? 

          a. Chúa Nhật thứ 2 sau lễ Phục Sinh.            b. Thứ Hai sau Lễ Hiện Xuống 

          c. Thứ Hai sau Lễ Phục Sinh.                        d. Chúa Nhật sau lễ Giáng Sinh 
  

b2. Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh được Đức Giáo Hoàng nào thiết lập ? 

          a. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI.           b. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 

II 

          c. Đức Giáo Hoàng Bênêdíctô XVI.              d. Đức Giáo Hoàng Phanxicô 
  

b3. Đức Trinh Nữ Maria là “Mẹ của Hội Thánh, nghĩa là gì ? 

          a. Mẹ của toàn thể các Kitô hữu.                                                    b. Mẹ của giáo dân cũng như mục tử 

          c. Mẹ của những người vẫn gọi Mẹ là Mẹ vô cùng nhân ái.          d. Cả a, b và c đúng. 
  

b4. Việc cử hành lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh sẽ giúp chúng ta nhớ rằng, sự tăng trưởng của đời sống Kitô 

hữu phải luôn gắn kết với điều gì ? 

          a. Với mầu nhiệm Thánh Giá.       b. Với hy tế của Chúa Kitô nơi bàn tiệc Thánh Thể.        d. Cả a, b và c đúng. 

          c. Với tâm tình hiến dâng của Đức Trinh Nữ, Mẹ của Đấng Cứu thế và của những người được cứu chuộc. 
  

b5. Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh thuộc bậc lễ nào ? 

          a. Lễ trọng.          b. Lễ kính.          c. Lễ nhớ.          d. Lễ tùy nghi 
  

III. Ô CHỮ  Những gợi ý   01.  “... ... ... , đây là con của Bà.” (Ga 19,26) 
  

02. Sau khi nghe Đức Giêsu nói : “Đây là mẹ của anh.” Người môn đệ đã có hành động gì với Mẹ Maria về nhà mình 

? (Ga 19,27) 
  

03. Những người phụ nữ đứng gần thập giá của ai ? (Ga 19,25) 04. Đức Giêsu bị trên ở đâu ? (Ga 19,25) 
  

05. “Đây là mẹ của ... .... ... .” (Ga 19,27)    06. Vợ ông Cơlôpát tên là gì ? (Ga 19,25) 
  

07. Đức Giêsu có tình cảm thế nào với người môn đệ đứng dưới chân thập giá ? (Ga 19,26) 
  

08. Ai đứng bên cạnh người môn đệ mình thương mến ? (Ga 19,25) 
  

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

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG 
  

“Thưa Bà, này là Con Bà”. “Này là Mẹ con”. 

Tin mừng Ga 19,26b & 27a 
  

                                                                                                                                                              Gb. Nguyễn Thái Hùng 

https://sites.google.com/site/vuihocthanhkinhf/phung-vu-chu-thanh/4-thang-tu/vhtk-dhuc-trinh-nu-maria-me-hoi-thanh/1475488090.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/vuihocthanhkinhf/phung-vu-chu-thanh/4-thang-tu/vhtk-dhuc-trinh-nu-maria-me-hoi-thanh/oc M%E1%BA%B9 HT.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/vuihocthanhkinhf/phung-vu-chu-thanh/4-thang-tu/vhtk-dhuc-trinh-nu-maria-me-hoi-thanh/1475488090.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/vuihocthanhkinhf/phung-vu-chu-thanh/4-thang-tu/vhtk-dhuc-trinh-nu-maria-me-hoi-thanh/oc M%E1%BA%B9 HT.jpg?attredirects=0


 

  

  

VUI HỌC THÁNH KINH 

Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh 

Thứ hai, sau Lễ Hiện Xuống 

I. HÌNH TÔ MÀU 
  

* Chủ đề : 

Hai Mẹ Con 

  

* Tin mừng Ga 19,26b & 27a : 

  

“Thưa Bà, này là Con Bà”. “Này là Mẹ con”. 

  

II. TRẮC NGHIỆM 
  

a1. c. Đức Giêsu (Ga 19,25) 

a2. d. Cả a, b và c đúng. (Ga 19,25) 

a3. b. Môn đệ Gioan (Ga 19,26) 

a4. b. Đức Giêsu (Ga 19,26) 

a5. c. Rước bà về nhà mình (Ga 19,27) 

  

b. Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh 
  

b1. b. Thứ Hai sau Lễ Hiện Xuống 

b2. d. Đức Giáo Hoàng Phanxicô 

b3. d. Cả a, b và c đúng. 

b4. d. Cả a, b và c đúng. 

b5. c. Lễ nhớ 

  

III. Ô CHỮ 

  
01. Thưa Bà (Ga 19,26) 

02. Rước (Ga 19,27) 

03. Đức Giêsu (Ga 19,25) 

04. Thập giá (Ga 19,25) 

05. Anh (Ga 19,27) 

06. Maria (Ga 19,25) 

07. Thương mến (Ga 19,26) 

08. Thân mẫu (Ga 19,25) 

  

Chủ đề : Hội Thánh 

  

                                 Gb. Nguyễn Thái Hùng 

  
 
 


