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 TRẮC NGHIỆM 

 
01. Khi nghe hỏi những người được cứu thoát thì ít, 

Đức Giêsu đã bảo gì? (Lc 12,24) 

a. Hãy vững tin vào Thiên Chúa. 

b. Ơn cứu độ được ban cho mọi người. 

c. Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào. 

d. Chỉ a và c đúng. 

 
02. Muốn qua được cửa hẹp thì phải làm gì? (Lc 12,24) 

a. Sống đạo tốt. 

b. Cầu xin. 

c. Đứng dậy mà đi. 

d. Chiến đấu. 

 
03. Khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại thì chủ trả lời những người ở ngoài 

thế nào? (Lc 12,25) 

a. Anh em hãy chờ đợi. 

b. Anh em hãy chờ cho tới khi Con Người đến. 

c. Ta không biết các anh từ đâu đến. 

d. Anh em hãy luôn tỉnh thức và sẵn sàng. 

 
04. Anh em sẽ khóc lóc nghiến răng khi thấy ai ở trong Nước Thiên Chúa? (Lc 

12,28) 

a. Các ngôn sứ. 

b. Ông Ápraham. 

c. Ông Ixaác và Giacóp. 

d. Cả a, b và c đúng. 

 
05. Ai sẽ đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa? (Lc 12,29) 

a. Thiên hạ từ đông tây nam bắc. 

b. Những người chịu phép rửa. 

c. Những ai tin vào con người. 

d. Những người công chính. 
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Lời giải đáp 

VUI HỌC THÁNH KINH 

CHÚA NHẬT 21 TN C 
  

 TRẮC NGHIỆM 
  

01. c. Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào (Lc 12,24) 

02. d. Chiến đấu (Lc 12,24) 

03. c. Ta không biết các anh từ đâu đến (Lc 12,25) 

04. d. Cả a, b và c đúng (Lc 12,28) 

05. a. Thiên hạ từ đông tây nam bắc (Lc 12,29) 

  

Hàng dọc : Cửa hẹp 
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