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VUI HỌC THÁNH KINH 

CHÚA NHẬT 7 TN A 
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,38-48 

 
 TRẮC NGHIỆM 

 

01. “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ 

ngược đãi anh em.” Đây là giáo huấn của ai? (x. Mt 

5,44) 

a. Đức Giêsu. 

b. Ông Môsê. 

c. Thánh Gioan. 

d. Thánh Phaolô. 

 

02. Đức Giêsu dạy: “Ai xin, thì hãy cho, ai muốn vay mượn, thì … … … . ” (Mt 

5,42) 

a. Hãy chấp nhận. 

b. Chớ từ chối. 

c. Tỏ lòng thương xót. 

d. Đừng ngoảnh mặt đi. 

 

03. Với kẻ thù, Đức Giêsu dạy hãy yêu thương, như vậy anh em mới được trở 

nên … … . (Mt 5,45) 

a. Con cái Nước Trời. 

b. Con cái sự sáng. 

c. Sáng chói trước mặt thế gian. 

d. Con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời. 

 

04. Đức Giêsu nói: “Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì … … … ” 

(Mt 5,46) 

a. Được ích gì. 

b. Anh em nào có công chi. 

c. Cũng giống như mọi người dân ngoại. 

d. Như mọi người mà thôi. 

 

05. Đức Giêsu kêu gọi hãy hoàn thiện như ai? (Mt 5,48) 

a. Như Thầy. 

b. Như Đức Maria. 

c. Như con cái của sự sáng. 

d. Như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện. 
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