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                               VUI HỌC THÁNH KINH 

                                CHÚA NHẬT 28 TN B 
                             Tin Mừng thánh Máccô 10,17-30 

  
TRẮC NGHIỆM 
 

01. Người thanh niên gọi Đức Giêsu là gì?  

(Mc 10,17) 

a. Thầy nhân lành. 

b. Đấng Cứu thế. 

c. Con Thiên Chúa. 

d. Ánh sáng thế gian. 

 

02. Người thanh niên đến với Đức Giêsu hỏi 

điều gì? (Mc 10,17) 

a. “Tôi phải tha thứ bao nhiêu lần?” 

b. “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời là gia nghiệp”. 

c. “Tôi phải tin vào điều gì?” 

d. “Thưa Thầy, cho con đi với Thầy”. 

 

03. Đâu là những điều mà anh thanh niên đã tuân giữ? (Mc 10,19) 

a. Hãy thờ cha kính mẹ. 

b. Chớ trộm cắp. 

c. Chớ làm chứng dối. 

d. Cả a, b và c đúng. 

 

04. Đâu là lời Đức Giêsu nói với người thanh niên? (Mc 10,21) 

a. Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi. 

b. Hãy về từ giã bố mẹ, rồi hãy đến theo tôi. 

c. Hãy đi chôn cất người chết, rồi hãy đến theo tôi. 

d. Hãy trình diện các tư tế, rồi hãy đến theo tôi. 

 

05. Những người từ bỏ mọi sự mà theo Đức Giêsu thì sẽ được gì? 

 (Mc 10,30) 

a. Sự ngược đãi. 

b. Sự sống vĩnh cửu ở đời sau. 

d. Đất Hứa làm gia nghiệp. 

c. Chỉ a và b đúng. 

 

                                                                             Gb. Nguyễn Thái Hùng  
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TRẮC NGHIỆM 
 

01. a. Thầy nhân lành (Mc 10,17) 

02. b. “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời là gia nghiệp (Mc 10,17) 

03. d. Cả a, b và c đúng (Mc 10,19) 

04. a. Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi 

 (Mc 10,21) 

05. c. Chỉ a và b đúng (Mc 10,30) 
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