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VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 16 TN NĂM B
Tin Mừng thánh Máccô 6,30-34
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề của hình này là gì?
.........................................
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Mc 6,34
.........................................
.........................................
.........................................
II. TRẮC NGHIỆM
01. Khi nghe các tông đồ kể mọi việc các ông
đã làm và mọi điều các ông đã dạy, Đức
Giêsu bảo các ông điều gì? (Mc 6,31)
a. Hãy tạ ơn Thiên Chúa.
b. Ra 1 nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi
chút.
c. Hãy cầu nguyện liên lỉ.
d. Hãy chúc tụng Thiên Chúa.
02. Thầy trò lánh ra nơi hoang vắng
bằng cách gì? (Mc 6,32)
a. Đi bộ.
b. Đi thuyền.
c. Cỡi lừa.
d. Cùng đi với đám đông.

tâm tình gì? (Mc 6,34)
a. Hân hoan.
b. Lo lắng.
c. Xao xuyến.
d.Chạnh lòng thương
04. Đức Giêsu nói đám đông như bầy chiên
thế nào? (Mc 6,34)
a. Được chăn dắt. b. Không người chăn dắt.
c. Bơ vơ.
d. Hoang dã.
05. Khi nhìn thấy đám đông, Đức Giêsu bắt
đầu làm gì? (Mc 6,34)
a. Dạy dỗ họ nhiều điều. b. Trừ quỷ cho họ.
c. Chữa nhiều bệnh nhân.
d. Cả a, b và c đúng.

03. Khi nhìn thấy đám đông, Đức Giêsu có
III. Ô CHỮ
Những gợi ý
01. Đức Giêsu bảo ai phải lánh riêng ra đến 1 nơi
thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút? (Mc 6,31)
02. Các tông đồ tụ họp quanh ai và kể cho Người
biết mọi việc các ông đã làm? (Mc 6,30)
03. Thấy đám người rất đông, Đức Giêsu chạnh
lòng thương vì họ như điều gì không người chăn
dắt? (Mc 6,34)
04. Phương tiện thầy trò dùng để đi lánh riêng ra 1 nơi hoang vắng? (Mc 6,32)
05. Kẻ lui người tới quá đông, nên các tông đồ chẳng có thì giờ làm gì? (Mc 6,31)
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
“Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương,
vì họ như bầy chiên không người chăn dắt.”
Tin Mừng thánh Máccô 6, 34
Gb. Nguyễn Thái Hùng
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I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Chúa Giêsu giảng dạy
* Câu Tin Mừng thánh Máccô 6,34
“Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương,
vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.”
II. TRẮC NGHIỆM
01. b. Ra 1 nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút (Mc 6,31)
02. b. Đi thuyền (Mc 6,32)
03. d. Chạnh lòng thương (Mc 6,34)
04. b. Không người chăn dắt (Mc 6,34)
05. a. Dạy dỗ họ nhiều điều (Mc 6,34)
III. Ô CHỮ
01. Anh em (Mc 6,31)
02. Đức Giêsu (Mc 6,30)
03. Bầy chiên (Mc 6,34)
04. Thuyền (Mc 6,32)
05. Ăn uống (Mc 6,31)
Hàng dọc: Mục Tử
Gb. Nguyễn Thái Hùng

