
 

TRÒ CHƠI Ô CHỮ 

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY - NĂM A 

Tin Mừng Gio-an 9, 1-41 

     Em hãy đọc Tin Mừng để tìm từ khóa nằm ở ô hàng dọc bằng cách giải các ô chữ hàng ngang. 
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Câu hỏi: 

1. Các môn đệ hỏi nguyên nhân khiến người thanh niên bị mù, Đức Giê-su cho biết nguyên nhân là để thiên hạ 

nhìn thấy 1 điều của Thiên Chúa nơi anh. Đó là điều gì? 

2. Anh ta bị mù từ bao giờ? 

3. Đấng đã sai Đức Giêsu là ai? 

4. Chúa Giêsu nói: “Thầy là ánh sáng...” 

5. Đức Giêsu trộn thứ gì với bùn để chữa mắt cho anh mù? 

6. Sau khi xức cho anh, Người bảo anh đi làm gì và ở đâu? 

7. Để chữa cho anh mù, Đức Giêsu đã xức thứ người trộn vào đâu? 

8. Khi anh mù được khỏi thì mọi người bàn tán với nhau về anh. Khi đó có một người khẳng định thế nào? 

9. Mọi người nghi ngờ rằng không phải anh người mù đã khỏi mà chỉ là ai đó giống anh. Khi đó anh mù đã quả 

quyết ra sao? 

10. Chúa Giêsu chữa người mù vào dịp nào? 

11. Khi được hỏi về Đức Giêsu, anh nói Người là ai? 

12. Người Do-thái đồng lòng trục xuất tất cả những ai dám làm điều gì về Đức Giêsu là Đấng Kitô? 

13. Những người Pharisêu nói Đức Giêsu là ai? 

14. Anh mù nói những ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì sẽ được điều gì?  

15. Sau khi tuyên xưng đức tin của mình với Đức Giêsu, anh đã làm gì trước mặt Người? 

16. Đức Giê-su nói: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem 

thấy lại nên….”? 


