
 

 

Họ và tên: 

Lớp: 

 

VUI HỌC THÁNH KINH 

CHÚA NHẬT 22 TN C 
               Tin Mừng thánh Luca 14,1.7-14 
 
TRẮC NGHIỆM 
 
01. Ai đã mời Đức Giêsu dự tiệc? (Lc 14,1) 

a. Nhạc mẫu ông Phêrô. 

b. Ông trưởng hội đường Giaia. 

c. Một thủ lãnh Pharisêu. 

d. Chị em Mácta và Maria. 
 

02. Đức Giêsu nhìn thấy khách dự tiệc thường làm gì? (Lc 14,7) 

a. Chọn ngồi chỗ cuối. 

b. Đi trễ. 

c. Chọn cỗ nhất mà ngồi. 

d. Cả a, b và c đúng. 
 
03. Khi bị mời xuống ngồi chỗ cuối, người bị mời có cảm nghĩ gì? (Lc 14,9) 

a. Vinh dự. 

b. Kiêu hãnh. 

c. Khiêm tốn. 

d. Xấu hổ. 
 
04. Khi được mời lên cỗ nhất, anh sẽ được thấy gì? (Lc 14,10) 

a. Vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. 

b. Xấu hổ vì được mời lên. 

c. Mọi người biết mình là người khiêm nhường. 

d. Vinh danh. 
 
05. Khi đãi tiệc, hãy mời  những người nghèo khó, tàn tật, … như thế ông mới 

thật có phúc, vì ông sẽ được gì? (Lc 14,14) 

a. Tôn vinh trước mặt thiên hạ. 

b. Vinh dự trước mặt mọi người. 

c. Được mọi người ca tụng. 

d. Được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. 
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Lời giải đáp   
VUI HỌC THÁNH KINH 

CHÚA NHẬT 22 TN C 
 
 

TRẮC NGHIỆM 
 
01. c. Một thủ lãnh Pharisêu (Lc 14,1) 

02. c. Chọn cỗ nhất mà ngồi (Lc 14,7) 

03. d. Xấu hổ (Lc 14,9) 

04. a. Vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn (Lc 14,10) 

05. d. Được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại (Lc 14,14) 
 
  

Nguyễn Thái Hùng 

 
 
 


