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VUI HỌC THÁNH KINH 

CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY A 
Tin mừng thánh Gioan 4,5 – 42 

  

TRẮC NGHIỆM 

  
01. Bên bờ giếng của ai, Đức Giêsu đã gặp người phụ nữ 

thành Samari? (Ga 4 5) 

a. Ông Giuse. 

b. Ông Giacóp. 

c. Ông Giuđa. 

d. Ông Ápraham. 

 

02. Sau khi dân thành Samari gặp gỡ và lắng nghe Đức Giêsu, họ nói: “Chính 

chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là … …”(Ga 4,42) 

a. Đấng cứu độ trần gian. 

b. Con Thiên Chúa. 

d. Đấng cứu thế phải đến. 

c. Đấng Mêsia mà các ngôn sứ đã loan báo. 

 

03. “Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi ban, sẽ không bao giờ 

khát nữa.” Đây là lời của ai? (Ga 4, 12-14) 

a. Ông Gioan Tẩy giả. 

b. Gioan Tông đồ. 

c. Đức Giêsu. 

d. Ông Giacóp. 

 

04. “Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng 

trong … … ... .” (Ga 4, 24) 

a. Tin tưởng và yêu mến. 

b. Thần khí và sự thật. 

c. Tin tưởng và tùng phục. 

d. Thần khí và mến yêu. 

 

05. “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và … … ... 

.”  (Ga 4,34) 

a. Hoàn tất công trình của Người. 

b. Làm theo những lời của Người. 

c. Thực hiện những điều Người dạy bảo. 

d. Những điều đã được tiên báo trong Thánh Kinh. 
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Lời giải đáp 

VUI HỌC THÁNH KINH 

CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY A 

 

TRẮC NGHIỆM 

 

01. b. Ông Giacóp (Ga 4,5) 

02. a. Đấng cứu độ trần gian (Ga 4,42) 

03. c. Đức Giêsu (Ga 4,12-14) 

04. b. Thần khí và sự thật (Ga 4,24) 

05. a. Hoàn tất công trình của người (Ga 4,34) 
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