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VUI HỌC THÁNH KINH 

CHÚA NHẬT 28 TN C 
Tin Mừng thánh Luca 17,11-19 

 

TRẮC NGHIỆM 

 

01. Tại biên giới giữa 2 miền Samari và Galilê, Đức 

Giêsu gặp những người mắc bệnh gì? (Lc 17,12) 

a. Bệnh phong. 

b. Bệnh điếc. 

c. Bệnh mù. 

d. Bệnh quỷ ám. 

 

02. Khi gặp Đức Giêsu, những người mắc bệnh phong nói gì? (Lc 17,13) 

a. Xin thương xót chúng tôi. 

b. Lạy thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi. 

c. Lạy thầy Giêsu, xin cứu chữa chúng tôi. 

d. Lạy thầy Giêsu, xin làm cho chúng tôi được sạch. 

 

03. Khi gặp những người mắc bệnh phong, Đức Giêsu bảo họ đi đâu? (Lc 

17,14) 

a. Hãy lên Giêrusalem, dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa. 

b. Hãy đi trình diện với các tư tế. 

c. Hãy trở về với gia đình. 

d. Chỉ a và b đúng. 

 

04. Người phong cùi miền Samari trở lại gặp Đức Giêsu để làm gì? (Lc 17,16) 

a. Tạ ơn. 

b. Trình diện. 

c. Xác nhận đã lành bệnh. 

d. Cả a, b và c đúng. 

 

05. Với người bệnh phong miền Samari, Đức Giêsu đã nói gì? (Lc 17,17) 

a. Anh hãy đi về bình an. 

b. Anh đừng phạm tội nữa. 

c. Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh. 

d. Anh hãy đứng đậy! Hãy tạ ơn Thiên Chúa đã cứu chữa anh. 
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Lời giải đáp  

VUI HỌC THÁNH KINH 

CHÚA NHẬT 28 TN C 

 

TRẮC NGHIỆM 
 

01. a. Bệnh phong (Lc 17,12) 

02. b. Lạy thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi (Lc 17,13) 

03. b. Hãy đi trình diện với các tư tế (Lc 17,14) 

04. a. Tạ ơn (Lc 17,16) 

05. c. Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh (Lc 17,17) 
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