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Tin Mừng thánh Luca  9,51-62 

  
TRẮC NGHIỆM 

 
01. Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đường đi lên 

đâu? (Lc 9,51) 

     a. Giêrikhô.       b. Caphácnaum. 

     c. Giêrusalem.       d. Thập tỉnh. 
 
02. Đây là làng của người nào đã không muốn đón tiếp Đức Giêsu? (Lc 9,52) 

     a. Người ngoại kiều. 

     b. Samari. 

     c. Một trong miền thập tỉnh. 

     d. Một trong miền Galilê. 
 
03. Đức Giêsu trả lời người nói: “Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo” thế nào? 

(Lc 9,58) 

   a. Anh hãy theo tôi. 

   b. Anh hãy về bán tất cả những gì anh có và theo tôi. 

   c. Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu. 

   d. Anh hãy về từ biệt cha mẹ và theo tôi. 
 
04. Với người xin phép về chôn cất cha thì Đức Giêsu bảo anh: “Cứ để kẻ chết 

chôn kẻ chết, còn anh hãy làm gì? (Lc 9,60) 

     a. Hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa 

     b. Hãy đi loan báo Tin Mừng. 

     c. Hãy đi kêu gọi mọi người ăn năn sám hối. 

     d. Cả a, b và c đúng. 
 
05. Với người xin từ biệt gia đình, Đức Giêsu đã nói gì? (Lc 9,62) 

     a. Anh hãy đi bình an. 

     b. Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với 

Nước Thiên Chúa. 

     c. Anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa. 

    d. Anh hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy. 
 

 
 
                                                                                                      Gb. Nguyễn Thái Hùng 
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Lời giải đáp  
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TRẮC NGHIỆM 

 
01. c. Giêrusalem (Lc 9,51) 

02. b. Samari (Lc 9,52) 

03. c. Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có 

chỗ tựa đầu (Lc 9,58) 

04. a. Hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa (Lc 9,60) 

05. b. Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không 

thích hợp với Nước Thiên Chúa. (Lc 9,62) 
 

 
Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 
 


