CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng Lc 10, 1 – 12. 17 - 20
Hãy đọc Tin Mừng để tìm từ khoá nằm ở hàng dọc bằng cách giải các ô chữ hàng ngang.
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CÂU HỎI 1
1. Ngoài nhóm Mười Hai, Đức Giêsu còn đồng hành với nhóm nào nữa?
2. Chúng ta gọi biến cố Tổ tông loài người phạm tội là gì?
3. Cụm từ nào cùng có nghĩa chỉ “các bệnh nhân”?
4. Ông chủ phải làm gì cho những người làm thuê sau khi họ hoàn thành công việc?
5. Lời chào chúc được dùng nhiều nhất ở Nước Do Thái khi vào bất cứ nhà nào, gặp bất cứ ai
là lời chào chúc nào?
6. Khoảng đất dài và rộng, nằm trải ra, dành riêng để trồng lúa gọi là gì?
7. Đức Giêsu sai các môn đệ đi cốt để rao giảng về điều gì?

CÂU HỎI 2
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1. “Triều Đại Thiên Chúa” nói cách đơn giản và ngắn gọn nhất là gì?
2. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh gì để diễn tả sự cấp thiết của công việc Người sắp trao cho
Nhóm Bảy Mươi Hai?
3. Chúa Giêsu so sánh những người được sai đi với đối tượng nào?
4. Đồ dùng nào được mang ở chân?
5. Thái độ “hiếu khách” được đánh giá nhờ việc gì?
6. Phòng trừ trường hợp xấu có thể xảy ra, Chúa Giêsu khuyên các môn đệ xử lý thế nào với
“bụi dính chân”?
7. Sau khi trở về, tâm trạng của những người trong Nhóm Bảy Mươi Hai thế nào?
8. Phần thưởng duy nhất đem lại niềm vui đích thực cho Nhóm Bảy Mươi Hai mà Chúa Giêsu
nói tới là gì?

