
 
TRÒ CHƠI Ô CHỮ 

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN A 
1 Cr 1, 10 – 13. 17 và Mt 4, 12 - 23 

 

Em hãy đọc Lời Chúa để tìm ra từ khóa ở các ô chữ hàng dọc bằng cách giải các ô chữ hàng ngang. 
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CÂU HỎI 

Từ câu 1 đến câu 6: 1 Cr 1, 10 – 13. 17 

1. Thánh Phao-lô khuyên các Ki-tô hữu ở Cô-rin-tô tránh thói xấu nào? 

2. Hành động “lấy tên của người khác” để làm việc gì đó cho chính mình được diễn tả bằng từ nào? 

3. Theo thánh Phao-lô, “để một lòng một ý với nhau”, các Ki-tô hữu ở Cô-rin-tô phải sống như thế nào? 

4. Thánh Phao-lô khuyên các Ki-tô hữu ở Cô-rin-tô phải nhất trí với nhau trong khía cạnh nào? 

5. Vì sao lại xảy ra vấn nạn “Tôi thuộc về ông Phao-lô, tôi thuộc về ông A-pô-lô…?” 

6. Cụm từ nào diễn tả giả thuyết Đức Ki-tô không thống nhất? 

Từ câu 7 đến câu 15: Mt 4, 12 - 23 

7. Gioan ở đây là Gioan nào? 

8. Đâu là miền đất của dân ngoại? 

9. Để đến Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đã bỏ qua miền đất nào? 

10. Vị ngôn sứ được đề cập đến trong bản văn Tin Mừng là ngôn sứ nào? 

11. Hai địa danh chỉ con đường ven biển và cùng tả ngạn sông Gio-đan là đâu?  

12. Ông Phê-rô còn có tên gọi nào khác? 

13. Động từ nào diễn tả sự chuyển đổi trạng thái của ánh sáng cách đột ngột và mạnh mẽ? 

14. Những người được Đức Giê-su gọi làm nghề gì? 

15. Đức Giê-su hứa làm cho những người Ngài gọi trở thành những người như thế nào?  


