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VUI HỌC THÁNH KINH 

THỨ TƯ LỄ TRO A                               

Tin Mừng thánh Mát thêu 6,1-6.16-18 
 

Ô CHỮ  

 

Những gợi ý 
 

01. Khi bố thí, 

đừng có khua 

chiêng đánh 

trống, như bọn 

nào thường biểu 

diễn trong hội 

đường và ngoài 

phố xá?  (Mt 6,2) 
 

02. Khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu 

diễn trong hội đường và ở đâu nửa ? (Mt 6,2) 
 

03. Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho 

thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên 

trời thế nào? (Mt 6,1) 
 

04. Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu 

nguyện trong đâu? (Mt 6,5) 
 

05. Khi làm gì, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu 

nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy? (Mt 

6,5) 
 

06. Khi ăn chay, anh em chớ làm bộ thế nào như bọn đạo đức giả: chúng làm cho 

ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay? (Mt 6,16) 
 

07. Còn khi anh làm gì, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm? (Mt 6,17) 
 

08. Khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu 

diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta làm gì? (Mt 6,2) 
 

09. Khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra 

vẻ thế nào, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay? (Mt 6,16) 
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Lời giải đáp 

VUI HỌC THÁNH KINH 

THỨ TƯ LỄ TRO A      
                          

Ô CHỮ  
 

01. Đạo đức giả (Mt 6,2) 

02. Ngoài phố xá (Mt 6,2) 

03. Ban thưởng  (Mt 6,1) 

04. Hội đường (Mt 6,5) 

05. Cầu nguyện (Mt 6,5) 

06. Rầu rĩ (Mt 6,16) 

07. Ăn chay  (Mt 6,17) 

08. Khen (Mt 6,2) 

09. Thiểu não (Mt 6,16) 

 

Hàng dọc : Cầu Nguyện 

  

Nguyễn Thái Hùng 

pva mc 
  

 
 


