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VUI HỌC THÁNH KINH 

 LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ 
Tin Mừng thánh Luca 23,35-43 
 
TRẮC NGHIỆM 
  
01. Các thủ lãnh Do thái nghĩ Đức Giêsu là ai nếu có 

khả năng cứu lấy chính mình? (Lc 23,35) 

a. Người được tuyển chọn. 

b. Đấng Kitô của Thiên Chúa. 

c. Vị giải phóng dân tộc. 

d. Chỉ a và b đúng. 
  
02. Những ai đã chế nhạo Đức Giêsu khi Người bị đóng đinh vào thập giá? (Lc 

23,35-36) 

a. Lính tráng. 

b. Các thủ lãnh. 

c. Những môn đệ. 

d. Chỉ a và b đúng. 
  
03. Tấm bảng được đóng phía trên đầu Đức Giêsu ghi điều gì? (Lc 23,38) 

a. Người này là Con Thiên Chúa. 

b. Đây là vua người Do thái. 

c. Vinh danh Thiên Chúa trên trời. 

d. Đây là Người. 
  
04. Người gian phi sám hối đã nói gì? (Lc 23,42) 

a. Ông hãy cứu mình và cứu chúng tôi với. 

b. Ông hãy thương xót chúng tôi. 

c. Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi. 

d. Xin ông cứu vớt chúng tôi. 
  
05. Đức Giêsu nói với người gian phi sám hối thế nào? (Lc 23,43) 

a. Hôm nay, anh được giải thoát. 

b. Anh thật có phúc. 

c. Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. 

d. Anh sẽ được điều anh muốn. 
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Lời giải đáp 

VUI HỌC THÁNH KINH 

LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ 
 

TRẮC NGHIỆM 

 
01. d. Chỉ a và b đúng (Lc 23,35) 

02. d. Chỉ a và b đúng (Lc 23,35-36) 

03. b. Đây là vua người Do thái (Lc 23,38) 

04. c. Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi (Lc 23,42) 

05. c. Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng (Lc 23,43) 
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