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Tin Mừng thánh Luca 12,13-21
TRẮC NGHIỆM
01. Có người đến xin Đức Giêsu điều gì? (Lc 12,13)
a. Được đi theo Thầy.
b. Xin chỉ đường ngay nẻo chính.
c. Xin cho thấy Chúa Cha.
d. Xin bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.
02. Đức Giêsu khuyên mọi người tránh điều gì? (Lc
12,15)
a. Người tội lỗi.
b. Khỏi men biệt phái.
c. Ngoại tình.
d. Mọi thứ tham lam.
03. Của cải con người không thể đảm bảo điều gì? (Lc 12,15)
a. Mạng sống con người.
b. Danh dự.
c. Tình yêu.
c. Hạnh phúc Nước Trời.
04. Nhà phú hộ kia, có ruộng nương sinh nhiều hoa lời mới nghĩ phải làm gì để
bảo đảm cho tương lai? (Lc 12,17)
a. Chia sẻ của cải cho người nghèo.
b. Xây những kho mới tích trữ tất cả thóc lúa vả của cải mình vào trong đó.
c. Quyết định buôn bán.
d. Cả a, b và c đúng.
05. Trước những suy nghĩ của người phú hộ, Đức Giêsu nghĩ gì về ông phú
hộ? (Lc 12,20)
a. Khốn cho người.
b. Đồ ngốc.
c. Quân hèn nhát.
d. Xéo đi.
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01. d. Xin bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi (Lc 12,13)
02. d. Mọi thứ tham lam (Lc 12,15)
03. a. Mạng sống con người (Lc 12,15)
04. b. Xây những kho mới tích trữ tất cả thóc lúa vả của cải mình
vào trong đó (Lc 12,17)
05. b. Đồ ngốc (Lc 12,20)
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