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       Em hãy đọc Tin Mừng để tìm đáp án cho các ô chữ bằng cách trả lời các câu hỏi sau. 
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Câu hỏi: 

1. Các thượng tế và kinh sư bàn mưu tính kế bắt để giết Chúa Giêsu hai ngày trước lễ gì? 

2. Đức Giêsu được xức dầu tại nhà ai? 

3. Chúa Giêsu nói, cô đã lấy dầu thơm ướp xác Ngài để chuẩn bị cho ngày nào? 

4. Người trong Nhóm Mười Hai đã phản bội Chúa tên là gì? 

5. Tâm trạng của các môn đệ khi Đức Giêsu tiên báo một người trong nhóm họ sẽ nộp Người? 

6. Bí tích mà Đức Giêsu đã thiết lập trong bữa ăn? 

7. Đức Giêsu tiên báo ai sẽ chối Người? 

8. Đức Giêsu đưa ba môn đệ đến một thửa đất, thửa đất đó gọi là gì? 

9. Đức Giêsu đi cầu nguyện và trở lại mấy lần? 

10. Ám hiệu Giuđa dùng để nộp Chúa? 

11. Sau khi tra tay bắt họ điệu Đức Giêsu đến với ai? 

12. Phản ứng của ông Phêrô sau khi chối Thầy ba lần? 

13. Sau khi họp bàn, toàn thể thượng hội đồng giải Đức Giêsu đi nộp cho ai? 

14. Dân chúng đã chọn phóng thích ai trong dịp lễ? 

15. Quân lính lấy thứ gì làm vương miện đội lên đầu Đức Giêsu? 

16. Quân lính bắt ai vác đỡ thập giá cho Chúa Giêsu? 

17. Nội dung bản án xử tội Đức Giêsu? 

18. Đức Giêsu tắt thở vào giờ thứ mấy? 

19. Hiện tượng xảy ra với bức màn trướng trong Đền thờ sau khi Đức Giêsu tắt thở? 

20. Ai đã đến gặp tổng trấn để xin thi hài Đức Giêsu? 

21. Đức Giêsu được đặt vào ngôi mộ đã đục sẵn ở đâu? 


