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 TRẮC NGHIỆM 
 

01. Khi nhìn thấy các môn đệ dùng bữa mà không rửa tay, 

những ai đã hỏi Đức Giêsu: “Sao các môn đệ của ông không 

theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng 

bữa”? (Mc 7,5) 

a. Các thượng tế. 

b. Các kinh sư. 

c. Người Pharisêu. 

d. Chỉ b và c đúng. 

 

02. Ngôn sứ Isaia nói về những kẻ đạo đức giả và giáo lý chúng dạy chỉ là giới 

luật của ai? (Mc 7,7) 

a. Phàm nhân.   b. Giáo Hội. 

c. Thiên Chúa.   d. Đức Giêsu. 

 

03. Ngôn sứ nào đã nói: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng 

chúng thì lại xa Ta”? (Mc 7,6) 

a. Ngôn sứ Hôsê. 

b. Ngôn sứ Isaia. 

c. Ngôn sứ Goên. 

d. Ngôn sứ Êdêkien. 

 

04. Điều gì làm cho con người ra ô uế? (Mc 7,15) 

a. Những cái từ bên ngoài vào trong con người. 

b. Những cái từ con người xuất ra. 

c. Lời nói của tha nhân. 

d. Lời các ngôn sứ. 

 

05. “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế”. 

Đó là … … … (Mc 7,22) 

a. Ganh tỵ.    b. Kiêu ngạo. 

c. Ngông cuồng.   d. Cả a, b và c đúng. 

 

                                                                                      Gb. Nguyễn Thái Hùng 
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01. d. Chỉ b và c đúng (Mc 7,5) 

02. a. Phàm nhân (Mc 7,7) 

03. b. Ngôn sứ Isaia (Mc 7,6) 

04. b. Những cái từ con người xuất ra (Mc 7,15) 

05. d. Cả a, b và c đúng (Mc 7,22) 
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