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PHẦN ĐUỐC SÁNG KINH THÁNH 
TRẠI BỒI LINH TRUNG THU 2015 

(PHẦN BỔ SUNG) 
Biên soạn: Truyền đạo Ngô Khang Thy 

 
Sáng Thế Ký 
 
 
1. Đức Chúa Trời sáng tạo cái gì vào ngày thứ nhất? 
A. Ánh sáng                                B. Sinh vật dươi biển và chim trời 
C. Bầu trời                                  D. Mặt trời, mặt trăng và các vì 
sao 
 
Đáp án: A (Sáng 1:3-5) 
 
2. Đức Chúa Trời sáng tạo cái gì vào ngày thứ hai? 
A.ánh sang                                       B.sinh vật dưới biển và chim 
trời 
C. bầu trời                                        D. mặt trời, mặt trăng và các 
vì sao 
 
Đáp án: C. (Sáng 1:6-8) 
 
3. Đức Chúa Trời sáng tạo cái gì vào ngày thứ ba? 
A. ánh sang                                      B.  sinh vật dươi biển và chim 
trời 
C. thảo mộc và cây cối                    D. mặt trời, mặt trăng và các 
vì sao 
 
Đáp án: C. (Sáng 1:11-12) 
 
4. Đức Chúa Trời tạo dựng cái gì vào ngày thứ tư? 
A. thảo mộc và cây cối                    B. sinh vật dưới biển 
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C. Bầu trời                                       D. mặt trời, mặt trăng và các 
ngôi sao 
 
Đáp án: D. (Sáng 1:14-19) 
 
5. Đức Chúa Trời đã tạo dựng cái gì vào ngày thứ năm? 
A.   thú vật sống trên đất         B.  các sinh vật dưới biển và chim 
trời 
C.   người nam và người nữ      D.   thảo mộc và cây cối 
 
Đáp án: B. (Sáng 1:20-23) 
 
6. Đức Chúa Trời đã tạo dựng cái gì vào ngày thứ sáu? 
A. các sinh vật sống trên đất     B.  các sinh vật dưới biển và chim 
trời 
C.   người nam và người nữ      D.   a,c đúng 
 
Đáp án: D. (Sáng 1:24-31) 
 
7. Đức Chúa Trời tạo dựng người đàn bà đầu tiên từ cái gì? 
A. từ một con khỉ                                   B.  từ bụi đất 
C.   từ chiếc xương sườn của ông A-đam  D.   từ thịt của A-đam 
 
Đáp án: C. (Sáng 2:21-22) 
 
8.Đức Chúa Trời đã trừng phạt con rắn thế nào vì tội dụ dỗ 
ông A-đam và bà Ê-va ăn quả cấm? 
A. phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất trọn cả đời 
B.  bị đuổi ra khỏi vườn 
C.  bị đập nát đầu 
D.  cả a,b, c đúng 
 
Đáp án: A (Sáng 3:14) 
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9.Đức Chúa Trời đã trừng phạt ông A-đam và bà Ê-và ở đâu 
sau khi trục xuất họ khỏi vườn Ê-đen? 
A. phía bắc vườn Ê-đen                   B.  phía đông vườn Ê-đen 
C.   phía tây vườn Ê-đen                  D.   phía nam vườn Ê-đen 
 
Đáp án: B  (Sáng 3:24) 
 
10. Làm sao ông Nô-ê biết là nước đã rút khỏi mặt đất? 
A. con quạ bay đi và không trở về 
B.  gà trong tàu gáy dồn dập 
C.  con bồ câu mà ông thả ra mang về một nhành là ô-liu tươi 
D. con bồ câu không trở về cùng ông 
 
Đáp án: D (Sáng 8:12) 
 
11. Ông Áp-ra-ham ra đi, như lời Đức Chúa Trời đã phán với 
ông. Ông Áp-ra-ham được ………… tuổi khi ông rời Cha-ran. 
A. 40                                                B.  55 
C.  70                                               D.  75 
 
Đáp án: D (Sáng12:4) 
 
12. Danh xưng “Áp-ra-ham” có nghĩa là gì? 
A. con loài người                   B.  con trai của ông A-đam 
C.   cha của vô số dân tộc      D.   cha của tất của những người sống 
 
Đáp án: C (Sáng17:5) 
 
13. Trong hai người con sinh đôi, bà Rê-bê-ca thương Gia-
cốp hơn, trong khi ông Y-sác lại thích Ê-sau, vì ………… 
A. ông thích ăn thịt săn của Ê-sau 
B.  đây là người nối dỗi của ông 
C.   tay Ê-sau có nhiều lông xứng bậc nam nhi 
D.   Ê-sau có tài bắn cung tên 
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Đáp án: A. (Sáng 25:28) 
 
14. Gia-cốp đã bị thương ở đâu đang khi vật lộn với người của 
Đức Chúa Trời? 
A. bị thương ở đầu                          B.  bị trật xương hông 
C. bị gãy cổ                                     d. Bị gãy chân 
 
Đáp án: B. (Sáng 32:25) 
 
15. Gia-cốp đã tìm cách làm hòa với ai khi ông trở về quê 
hương sau hai mươi năm xa cách? 
A. cậu La-ban                                  B.  Mẹ Ra-chên 
C.   Vợ Lê-a                                     D.   Anh Ê-sau 
 
Đáp án: D. (Sáng 32:4) 
 
16. Các con trai của Gia-cốp đã làm gì để trả thù việc hãm 
hiếp em gái của họ? 
A. họ đã tàn sát tất cả đàn ông và cướp phá thành 
B.  họ đã tàn diệt tất cả đàn bà ở thành đó 
C. Họ rời bỏ vùng đất và không bao giờ trở lại 
D.  họ không dám trả thù 
 
Đáp án: A. (Sáng 34:25-29) 
 
17. Đầu tiên, Giô-sép có yêu cầu gì đối với anh em của mình 
khi họ đến mua lúa của nhà Pha-ra-ôn? 
A. cho cha của họ đến ra mắt          B.  mang đứa em út đến 
C. thanh toán món nợ trước kia       D.  trả tiền mua lúa gấp hai 
 
Đáp án: B. (Sáng 42:15) 
 
18. Giô-sép đã giải thích thế nào trước anh em của ông? 
A. Đức Chúa Trời đã sai tôi đi trước với mục đích là để cứu toàn thể 
gia đình. 
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B.  Tôi đã có cách thu phục lòng Pha-ra-ôn 
C.   Pha-ra-ôn đã nhận ra tài năng lãnh đạo của tôi 
D.   Đây là một sự may mắn bất ngờ. 
 
Đáp án: A. (Sáng 45:7) 
 
Xuất Ê-díp-tô ký 
 
19. Vua Pha-ra-ôn đã ra lệnh gì cho các bà đỡ của người Hê-
bơ-rơ? 
A. phải chăm sóc mọi trẻ sơ sinh kỹ càng 
B.  phải làm hại mọi trẻ sơ sinh 
C.   phải giết tất cả mọi trẻ nam người Hê-bơ-rơ  vừa mới sinh 
D.  Không được đỡ đẻ cho người Hê-bơ-rơ 
 
Đáp án: C. (Xuất 1:16) 
 
20. Môi-se thuộc chi phái nào? 
A. Lê-vi                                           B.  Giu-đa 
C. Bên-gia-min                                D.  Si-mê-ôn 
 
Đáp án: A. (Xuất 2:1-10) 
 
21. Ai được trả tiền nuôi nấng Môi-se? 
A. mẹ của ông                                 B.  cha của ông 
C. chị của ông                                  C.  người hầu của công chúa 
 
Đáp án: A. (Xuất 2:8-9) 
 
22. Đức Chúa Trời đòi Môi-se phải làm gì trước khi đến gần 
bụi gai 
đang cháy? 
A. rửa chân                                      B.  che mặt lại 
C. quỳ gối                                        D.  cởi dép ra 
Đáp án: A. (Xuất 3:5) 
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23. Dấu hiệu nào để Đức Giê-hô-va  nhận biết và “vượt qua” 
không 
tiêu diệt nhà của người Hê-bơ-rơ? 
A. những nhà có ánh sáng 
B. các phụ nữ lấy khăn trùm đầu lại 
C. những nhà không có tiếng con trẻ khóc 
D. huyết bôi trên khung cửa 
 
Đáp án: D. (Xuất 12:22) 
 
24. Đức Chúa Trời hành hại mọi con đầu lòng trong đất Ai-
cập … 
A. lúc bình minh                              B.  lúc hoàng hôn 
C.   lúc nửa đêm                              D.   ngay giữa trưa 
 
Đáp án: C. (Xuất 12:29) 
 
25. Khi ở trong đồng vắng, vào ngày … hàng tuần, dân Y-sơ-
ra- ên  lượm ma-na nhiều gấp đôi so với những ngày khác. 
A. thứ bảy                                        B.  thứ sáu 
C.  thứ nhất                                      D.   thứ hai 
 
Đáp án: B. (Xuất 16:5) 
 
26. Từ khi rời khỏi xứ Ê-díp-tô, phải mất bao lâu dân Y-sơ-
ra-ên mới tới đồng vắng Si-nai? 
A. ba tháng                                      B.  sáu tháng 
C. một năm                                      D.  ba năm 
 
Đáp án: A. (Xuất 19:1) 
 
27. Tại sao dân Y-sơ-ra-ên đúc một con bò con bằng vàng để 
thờ? 
A. bởi vì A-rôn nổi loạn         B.  bởi vì Môi-se ở trên núi lâu xuống 
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C.  bởi vì chán nản              D.   tất cả đều sai 
Đáp án: B. (Xuất 32:1) 
 
28. Theo luật Môi-se, người làm việc ngày Sa-bát bị phạt 
hình phạt nào? 
A. bị bỏ tù một năm                         B.  phải ăn chay một tháng 
C. phải chết                                      D.  bị trục xuất 
Đáp án: C. (Xuất 35:1-3)  
 
Lê-vi ký 
 
29. Theo sách Lê-vi ký, ngoài con heo ra, các con vật nào 
cũng bị coi là ô uế? 
A. lạc đà                                          B.  chuột đồng 
C. thỏ rừng                                      D.   tất cả những con trên 
 
Đáp án: D. (Lê-vi 11:4-8)  
 
Dân số ký 
 
30. Theo sách Dân số, điều gì xảy ra cho người dân ngoại 
khi họ đến gần Đền Tạm? 
A. người ấy sẽ bị đuổi ra khỏi trại trong vòng 40 ngày 
B. người ấy sẽ bị phạt C.   người ấy sẽ 
bị ô uế D. người ấy sẽ phải chết 
 
Đáp án: D.   
 
(Dân số 1:51) 
 
31. Môi-se sai bao nhiêu thám tử vào do thám đất hứa? 
A. Hai người.                                   B . Mười hai người. 
C. Hai mươi bốn người.                  D. Sáu người. 
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Đáp án: B (Dân 13:4-15)  
 
Phục truyền luật lệ ký 
 
32. Các loài sống dưới nước bị coi là ô uế là loài ………… 
A. không có vây nhưng có vảy        B.  không có vảy 
C.   không có vây và không có vảy D.  tất cả các loài trên 
 
Đáp án: C (Phục 14:9-10) 
 
33. Những loài chim nào bị coi là ô uế? 
A. chim ưng, chim ngạc, kên kên và mọi thứ diều hâu 
B.  đà điểu, con ó, cú mèo và con tu hú 
C.   con dơi, chim rẽ quạt, con cò và mọi thứ quạ 
D.   tất cả những con trên 
 
Đáp án: D (Phục 14:12-18)  
 
Giô-suê 
 
34. Giô-suê bắt các vua của dân ngoại, chiếm lấy xứ của họ 
là nhờ điều gì? 
A. Binh tướng một lòng trung thành       B. Có chiến lược giỏi. 
C. Có Chúa ở cùng và chinh chiến cho   D. Biết lợi dụng địa thế. 
 
Đáp án: C. (Giô-suê 1:5) 
 
35. Các thầy tế lễ đã mang theo cái gì khi dân Y-sơ-ra-ên 
đánh chiếm đất hứa? 
A. cờ                                             B.  dao kiếm 
C. hòm giao ước                             D.  cây gậy của Môi-se 
 
Đáp án: C. (Giô-suê 3:3-5) 
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36.  Dân Ga-ba-ôn đã được thoát nhờ ăn vận quần áo cũ, 
mang giày rách và dùng thứ bánh mì khô mốc. 
A. đúng                                            B.  sai 
 
Đáp án: A. (Giô-suê 9:5-12)  
 
Các quan xét 
 
37. Ai là quan xét đầu tiên của dân Y-sơ-ra-ên? 
A. Môi-se                                         B.  Ca-lép 
C. Ốt-ni-ên                                       D.   Giô-suê 
 
Đáp án: C. (Quan 3:9-10) 
 
38. Đa-li-la đã làm gì khiến cho Sam-sôn mất hết sức 
mạnh  
A. Trói ông lại                                          B.  cắt tóc của ông 
C.  Khiến  ông ngủ trên đầu gối của mình   D. Khoét mắt ông 
 
Đáp án: B. (Quan 16:19) Ru-tơ 
39.  Ru-tơ đã tin vào Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên qua ai? 
A. Chồng của cô                             B.  Cha mẹ ruột của cô 
C.  Mẹ chồng                                  D.  Ông Bô-ô 
 
Đáp án: C. (Ru-tơ 1:6) I Sa-mu-ên 
40. Bà An-ne cầu xin Đức Chúa Trời ban cho điều gì? 
A. được sống lâu 
B.  được một đứa con trai 
C. được chồng thương yêu 
D. không bị người vợ thứ hai của chồng ganh ghét 
 
Đáp án: B. (I Sam 1:9-11) 
 
41. Cậu bé Đa-vít đi đến trại gần nơi quân Y-sơ-ra-ên và quân 
Phi-li- tin đang đánh nhau để làm gì? 
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A. mang thức ăn cho các anh trai đang ở trong trại quân đánh 
giặc B.  mang thơ của cha đến cho các anh trai đang ở trong 
trại quân C.   để dụ những người lính Phi-li-tin đầu hàng 
D.   tất cả đều sai 
 
Đáp án: A. (I Sam 17:17-20)  
 
II Sa-mu-ên 
 
42. “Ôi! Cớ sao những anh hùng bị ngã xuống !” Đa-vít khóc 
cho ai? 
A. Vua Sau-lơ và tùy tùng của ông 
B.  Vua Sau-lơ và con trai ông là Giô-na-than 
C.   Áp-sa-lôm 
D.  Cho chính ông 
 
Đáp án: B. (II Sam 1:19, 25, 27)  
 
I Các Vua 
 
43. Vua Sa-lô-môn nói: “Phân đứa trẻ còn sống ra làm hai, và 
cho mỗi người một nửa!” là vì 
A. Như thế mới công bằng 
B.  Ông không biết cách xử thế nào cho phải 
C.  Ông nói đại cho qua chuyện 
D.  Qua đó ông sẽ biết người nào mới thật là mẹ của đứa trẻ 
 
Đáp án: D. (I Vua 3:25-28) 
 
44.  Vua Sa-lô-môn đã dùng vật liệu gì để xây đền thờ? 
A. gỗ từ núi Li-ban                          B.  những cây cột bằng bạc 
C. những viên gạch bằng vàng        D. mọi chất liệu đắc và quý 
nhất 
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Đáp án: A. (I Vua 5) II Các Vua 
45. Theo lời của tiên tri Ê-li, tại sao vua A-cha-xia, con trai 
A-háp, không thể khỏe lại sau khi bị té? 
A. vì ông bị té từ trên giường xuống 
B.  vì ông không kêu cầu Đức Chúa Trời mà lại kêu cầu thần Ba-anh 
C.   vì ông bị đập đầu vào một tảng đá 
D.  tất cả đều đúng 
 
Đáp án: B. (II Vua 1:15-16) 
 
46. Dân nào đã bắt dân Giu-đa đi lưu đày nhiều năm? 
A. dân Sa-ma-ri                               B.  dân Ba-by-lon 
C.  dân A-si-ri                                  D.  dân Rô-ma 
 
Đáp án: B. (II Vua 24:10-17)  
 
I Sử ký, II Sử ký 
 
47. Vua Đa-vít không được phép xây đền thờ cho Chúa nên 
ông cũng không muốn người kế vị ông làm điều đó.   Đúng 
hay sai? 
A. đúng                                            B.  sai 
 
Đáp án: B (I Sử  22:3,6) 
 
48. Đền thờ vua Sa-lô-môn xây lớn đến mức người ta đã tả là 
nó lớn hơn cả con tàu của ông Nô-ê. 
A. đúng                                            B.  sai 
 
Đáp án: B (II Sử 3:3 ; Sáng 6:15)  
 
Ê-xơ-ra 
 
49. Ai là người đã dẫn đoàn dân Y-sơ-ra-ên trở về quê 
hương trong chuyến đầu tiên? 
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A.   Sết-ba-xa                            B. Đa-ni-ên 
C. Nê-hê-mi                               D. Không phải những người 
này 
Đáp án: A (Ê-xơ-ra 1: 8; 2:2)  
 
Nê-hê-mi 
 
50. Nê-hê-mi được Đức Chúa Trời cảm động công việc xây 
vách thành Giê-ru-sa-lem khi ông đang ở đâu? 
A. Tại thành Giê-ru-sa-lem             B. Tại kinh thành Su-
sơ 
C. Tại thành Ba-by-lôn                    D. Tại thành Sa-ma-
ri 
Đáp án: B (Nê-hê-mi  1)  
 
Ê-xơ-tê 
 
51. Thành Ba-by-lôn trở thành một phần của đế quốc 
nào? 
A. Ai-cập                                         B.  Hy lạp 
C.   Rô-ma                                       D.  Mê-đi Ba-tư 
 
Đáp án: D. (Ê-xơ-tê 1:1-4) 
52. Vì Mạc-đô-chê không cúi lạy Ha-man nên Ha-man tức 
giận, quyết định tiêu diệt người Do-thái. 
A. đúng                                            B.  sai 
Đáp án: A. (Ê-xơ-tê  3:2, 5, 6) 
 
Gióp 
 
53.  “Nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn 
trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi 
điều ác!” Chúa nói với Sa-tan về ai? 
A. Áp-ra-ham                                  B.  Môi-se 
C.   Đa-vít                                        D.   Gióp 
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Đáp án: D. (Gióp 1:8) 
 
54. Con trai con gái của Gióp đang làm gì khi họ bị 
giết? 
A. chăm sóc đàn gia súc 
B.  đi tham quan 
C.   ăn tiệc và uống rượu tại nhà anh cả của họ 
D.   cấy ngoài ruộng 
 
Đáp án: C. (Gióp 1:18) 
 
 
55. Ê-li-pha, bạn của Gióp nói rằng sự hoạn nạn xảy ra 
………… 
A. bởi vì con người sinh ra để mà chịu khổ 
B.  bởi vì Đức Chúa Trời làm cho chúng xảy đến 
C.   bởi vì định mệnh mang đến như vậy 
D.  bởi tội lỗi của ông 
 
Đáp án: A. (Gióp 5:6-7) 
 
56. Cuối cùng Đức Chúa Trời đáp lại lời cầu xin của Gióp thế 
nào? 
A. Ngài giận dữ với ông 
B.  Ngài đã tăng gấp đôi những gì ông có trước kia 
C.  Ngài hài lòng về ông 
D. Ngài càng thêm hoạn nạn cho ông 
 
Đáp án: B. (Gióp 42:10)  
 
Thi Thiên 
 
57. Theo Thi Thiên, phước hạnh cho những ai không theo 
đường lối của …………. 
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A. kẻ dữ                                           B.  kẻ nghèo hèn 
C.   kẻ hiếu chiến                             D.  kẻ ham danh lợi 
 
Đáp án A  (Thi  1:1) 
 
58. Theo Thi Thiên, Đức Chúa Trời được mô tả thế nào? 
A. là người bạn thiết của tôi                      B.  Là thần tốt lành 
C.   là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi     D.  là đá tảng bảo vệ tôi 
 
Đáp án C.  (Thi 27:1) 
 
59. Chúa Giê-xu trong khi bị treo trên thập tự đã phán lời cuối 
cùng bằng một câu trong Thi Thiên 31, đó là câu nào? 
A. “Hỡi Cha, tôi xin giao linh hồn lại trong tay Cha” 
B.  “Xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì” 
C.  “Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài bỏ rơi tôi ?” 
D.   “Mọi việc đã được trọn” 
 
Đáp án A.  (Thi 31:16) 
 
60. Theo Thi Thiên 33, thái độ thích hợp trước mặt Chúa là 
gì? 
A. lòng kính sợ                                B.  lòng dũng cảm 
C. run sợ                                          D.   yên lặng 
 
Đáp án A.  (Thi 33) 
 
61.  Thi Thiên 51 được gọi là lời cầu nguyện với lòng thống 
hối ăn năn, được cảm hứng bởi biến cố nào trong cuộc đời  
vua Đa-vít? 
A. Việc ngoại tình của ông với bà Bát-sê-ba 
B.  cái chết của Áp-sa-lôm 
C.  Khi ông làm hỏng kế hoạch của vua Sau-lơ 
D.  khi ông giết chết Gô-li-át 
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Đáp án: A 
 
62. Theo Thi Thiên 136, cái gì tồn tại mãi mãi? 
A. Vương triều Đa-vít                     B.   Trời đất 
C.   Luật pháp của Chúa                  D.  Tình yêu và sự nhân từ của 
Chúa 
 
Đáp án: A 
 
Châm Ngôn 
 
63. Theo sách Châm ngôn, cái gì mà người ta không thể cậy 
dựa vào? 
A. hy vọng cho tương lai                 B.  lời khuyên của người khác 
C. thông sáng của chính mình         D.   những gì không thấy được 
 
Đáp án: C. (Châm  3:5) 
 
64.   Theo sách Châm ngôn, cái gì làm nét mặt vui vẻ? 
A. giàu có                                        B.  tình yêu 
C. sự thật                                         D.  lòng khoái lạc 
 
Đáp án: D. (Châm  15:13) 
 
65. Theo sách Châm ngôn, mái đầu bạc là ………… 
A. dấu hiệu của sự suy tàn              B.  dấu hiệu của sự lo lắng 
C.   dấu hiệu của sự thông minh      D.   triều thiên vinh hiển 
 
Đáp án: D. (Châm  16:31) 
 
66.   Theo sách Châm ngôn, cái gì là cạm bẫy của người ngu 
dại? 
A. lời hứa của nó                             B.  sự ngu dốt của nó 
C.   môi miệng nó                            D.  việc làm của nó 
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Đáp án: C. (Châm  18:7) 
 
67. Theo sách Châm ngôn, cái gì là điểm chung của người 
giàu và người nghèo? 
A. Đều sinh sống trên mặt đất 
B.  Đều được ban cho mọi nhu cầu của cuộc sống 
C.   Đều phải chết 
D.   Đều được Chúa tạo dựng 
 
Đáp án: D. (Châm  22:2) 
 
68. Theo sách Châm ngôn, cái gì “như rắn” nọc độc như “rắn 
lục”? 
A. rượu                                            B.  sự hiếu chiến 
C. sự  giận dữ                                  D.  sự chết 
 
Đáp án: A. (Châm  23:31-32)  
 
Truyền Đạo 
 
69. Sách nào trong Thánh Kinh nói về sự hư không, nhưng 
thật ra là về giá trị của đời sống con người? 
A. Gióp                                            B.  Truyền Đạo 
C.   Ca Thương                                D.   Châm ngôn 
 
Đáp án: B 
 
70. Theo sách Truyền Đạo, sự khôn ngoan thì có lợi hơn tiền 
bạc, vì nó làm cho người khôn có được ………… 
A. mạng sống                                  B.  hạnh phúc 
C.   ý tưởng hay                               D.  sự  tôn trọng 
 
Đáp án: A. (Truyền Đạo 7:12)  
 
Nhã Ca 
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71. Ở đâu chép "Vì ái tình mạnh như sự chết"? A. 
Thi Thiên                                    B.  Châm ngôn C.  
Truyền Đạo                                D.  Nhã Ca 
 
Đáp án: D. (Nhã Ca 8:6) 
 
Ê-sai 
 
72. Đức Chúa Trời phán với tiên tri Ê-sai: “Bây giờ hãy đến 
……” 
A.  để nhận lãnh phước hạnh 
B. để lên núi thánh 
C. cho chúng ta biện luận cùng nhau 
D. cho chúng ta cùng nhau dự tiệc 
 
Đáp án: C. (Ê-sai 1:18) 
 
73.  Bằng cách nào Đức Chúa Trời bày tỏ sự tha thứ tội lỗi đối 
với tiên tri Ê-sai? 
A. Sê-ra-phim lấy chum kinh giới đưa qua đưa lại trước mặt ông 
B.  Sê-ra-phim đưa tay chạm vào miệng ông 
C.  Sê-ra-phim đặt cục than cháy đỏ vào miệng ông 
D.  Sê-ra-phim bảo ông hãy nói “thánh thay” ba lần 
 
Đáp án: C (Ê-sai 6: 5-7)  
 
Giê-rê-mi 
 
74. Làm thế nào Đức Chúa Trời đặt lời của Ngài vào miệng 
tiên tri Giê-rê-mi? 
A. đưa cho ông một cuộn sách để ăn 
B.  đưa tay chạm vào miệng ông 
C.   đặt cục than cháy đỏ vào miệng ông 
D.  tất cả đều sai 
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Đáp án: B. (Giê-rê-mi  1:9) 
 
75. Thep sách Giê-rê-mi, tiên tri của Đức Chúa Trời là ai? 
A. là người giải thích các ngôi sao 
B. là người giải thích những việc siêu nhiên 
C.   là phát ngôn viên của Đức Chúa Trời 
D.   là người tiên đoán tương lai 
 
Đáp án: B (Giê 1:9 ; Xuất 4:15-16) 
 
76. Tiên tri Giê-rê-mi đã cầu xin Chúa: “Hỡi Đức Giê-hô-va, 
xin Ngài chữa tôi thì tôi sẽ được lành, xin Ngài cứu tôi, thì 
tôi…………” 
A. sẽ hầu việc Ngài                          B.  sẽ mở miệng ca tụng Ngài 
C.  sẽ không bị kẻ thù khinh thường   D.   sẽ được rỗi 
 
Đáp án: D.  (Giê-rê-mi  17:14) 
 
Ê-xê-chi-ên 
 
77. Sách Ê-xê-chi-ên mở đầu nói về vị tiên tri bị lưu đày trong 
xứ của người …... 
A. Ba-by-lôn                                     B.  Mê-đi  Ba-Tư 
C.   Canh-đê                                     D.  Hy Lạp 
 
Đáp án: C. (Ê-xê  1:1-2) 
 
78. Đức Chúa Trời đã hỏi tiên tri Ê-xê-chi-ên về những bộ 
xương khô 
trong thung lũng: “Hỡi con người, những hài cốt  này 
………… ?” 
A. có còn tồn tại mãi chăng 
B.  có thể sống chăng 
C.  có còn nhận ra xương của người nào không 
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D.  có còn nghe được không 
 
Đáp án: B (Ê-xê-chi-ên  37:3) 
 
79.  Đức Chúa Trời bảo tiên tri Ê-xê-chi-ên nói tiên tri nghịch 
cùng những kẻ chăn của dân Y-sơ-ra-ên vì 
A. họ chỉ lo cho bản thân mà không lo cho dân sự. B. 
họ nói bình an mà chẳng bình an chút nào 
C. họ nói những lời giả dối 
D. họ nói theo thần riêng mình 
 
Đáp án: A (Ê-xê-chi-ên  34:1-5) 
 
80. Chúa phán với tiên tri Ê-xê-chi-ên  rằng Ngài  cần một 
người ….Mà chẳng tìm được một ai 
A.  Nói tiên tri                                 B.   Cứu dân sự 
C.  Đứng vào chỗ sứt mẻ                 D.   Công bình 
 
Đáp án: C (Ê-xê-chi-ên  22:30) 
 
Đa-ni-ên 
 
81. Vua Na-bu-cát-nết-sa mơ thấy hình một bức tượng 
a. cái đầu bằng sắt, hai tay bằng bạc và bụng bằng đồng. 
b. cái đầu bằng vàng, hai tay bằng bạc và bụng bằng đồng. 
c. bụng bằng bạc, chân bằng sắt, bàn chân bằng đất sét 
d. chân bằng đồng, bàn chân bằng sắt và đất sét 
 
Đáp án: B (Đa-ni-ên 2:28-32) 
 
82. Lý do nào tiên tri Đa-ni-ên bị bỏ vào hang sư tử? 
A. Vì ông chống đối nhà vua 
B.  vì ông không thờ lạy pho tượng mà vua đã dựng 
C.   vì ông trốn về quê hương 
D.  vì ông vẫn cầu nguyện với Đức Chúa Trời 
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Đáp án D. (Đa-ni-ên 6)  
 
Ô-sê 
 
83. Tiên tri Ô-sê đã bày tỏ mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và 
dân Y-sơ-ra-ên qua 
A. hình ảnh Đức Chúa Trời và tiên tri của Ngài 
B.  hình ảnh người chăn và bầy chiên 
C.   đời sống hôn nhân của ông 
D.   giao ước được ký kết 
 
Đáp án: C. (Ô-sê 1) 
 
84. Bi kịch nào đã xảy đến trên cuộc đời của tiên tri Ô-sê? 
A. cái chết của con trai ông             B.  ông bị chứng bệnh phung 
C.   ông bị nghiện rượu                   D.   ông bị vợ phản bội 
 
Đáp án: B. (Ô-sê 2:1-5) 
 
85. Tiên tri  Ô-sê đã phán những lời này với các thầy tế lễ: 
“Dân ta bị diệt vì cớ ………….” 
A. không dâng của tế lễ                   B.  thiếu thức ăn 
C.   thiếu sự thông biết                    D.   hạn hán 
 
Đáp án: C. (Ô-sê  4:6) 
 
Giô-ên 
 
86. Theo tiên tri Giô-ên, “Ngày của Đức Giê-hô-va” như thế 
nào? 
A. ngày yên  lặng và thanh thản      B.  ngày mờ mịt và tối tăm 
C.   ngày đầy hoan hỉ                       D. Tất cả đều sai 
 
Đáp án: B. (Giô-ên  2:1-2) 
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87. Qua tiên tri Giô-ên, Đức Chúa Trời đã hứa rằng : “Con trai 
và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, những người  già cả các 
người sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi 
sẽ…………” 
A. rên siết                                       B.  xem sự hiện thấy 
C. vui mừng tung hô                        D.  chạy ở ngoài đường 
 
Đáp án: B. (Gio 2:28) 

 
A-mốt 

 
88. Tiên tri A-mốt báo trước hình phạt vào ngày của Chúa: 
“Trong ngày đó, ………… sẽ mòn mỏi vì khát.” 
A. những cụ ông cụ bà                    B.  những trai trẻ 
C. các trẻ thơ                                   D. các vua chúa 
 
Đáp án: B. (Am 8:13) 
 
89. Tiên tri A-mốt có năm sự hiện thấy: một là cào cào; hai 
là lửa thiêu đốt; ba là dây chuẩn mực; bốn là giỏ trái mùa hạ 
và năm là….. 
 
A. cành cây mùa đông       B.  lá cây mùa thu 
C. đền thờ bị sụp đổ         D.   Giê-ru-sa-lem bình an 
 
Đáp án: C. (Am 9:1-4)) 
 
Áp-đia 
 
90. Tiên tri Áp-đia đã truyền “Nhà Gia-cốp sẽ là lửa, và nhà 
Giô-sép sẽ là…….” 
A. rường cột                                    B.  ngọn lửa 
C. đống rơm                                     D.  nước 
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Đáp án: B. (Áp-đia 1:18) 
 
91. Tiên tri Áp-đia đã truyền “Vì ngày của Đức Giê-hô-va 
gần....” 
A. trên hết thảy các nước                B.  trên đất 
C.   trên các vua                              D.  trên dân Y-sơ-ra-ên 

 
Đáp án: A (Áp-đia  1:15) Giô-na 
 
 
 

92. Giô-na ở trong bụng cá 
 
A. 2 ngày 3 đêm                  B.  3 ngày 2 đêm 
C.  3 ngày 3 đêm                  D.  4 ngày 
 
Đáp án: C (Giô-na 2:1) 
 

 
 
93. Đức Giê-hô-va phán cùng con cá và nó mửa Giô-na ra trên: 
A.    Bãi Cát                  B. Đất Khô 
C.  Đảo Cơ-rết                D. Cù lao 
 
Đáp án: B. Giô-na 2:11 
 
 
94. Giô-na rao giảng còn bao nhiêu ngày nữa Ni-ni-ve sẽ bị 
đổ xuống? 
A.    3 ngày                                      B. 10 ngày 
C.  30 ngày                                      D. 40 ngày 
 
Đáp án: D. Giô-na 3:4 
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95. Giô-na truyền lệnh cho dân Ni-ni-ve 
 
A.  Khá ra sức kêu cầu cùng Chúa         B. Kiêng ăn cầu nguyện 
 
C.  Khá bỏ đường lối ác của mình          D. Tất cả đều sai  
 
96. Giô-na đã nài xin Chúa 
 
A.    Cho dây dưa leo phủ bóng      B. Cất lấy sự sống tôi 
C.  Đừng giáng họa trên Ni-ni-ve    D. Tha tội cho dân Ni-ni-ve 
 
Đáp án: B. Giô-na 3:4 
 
Mi-chê 
 
97. Tên Mi-chê có nghĩa là gì? 
A.    Ai giống như Giê-hô-va          B. Đức Giê-hô-va ở cùng 
C.  Đức Chúa Trời chăn dắt            D. Giê-hô-va vạn quân 
 
Đáp án: A 
 
98. Khi vua Hê-rốt hỏi các thầy tế lễ và các thầy thông giáo 
xem Đấng Mê-si sinh ra tại đâu, họ đã trả lời tại Bết-lê-hem. 
Họ dựa vào đâu? 
A. sách tiên tri Ê-sai                        B.  sách tiên tri Xa-cha-ri 
C. sách tiên tri Mi-chê                     D.  sách tiên tri Giê-rê-mi 
 
Đáp án: C Mi-chê 5:1 
 
99. Tiên tri làm cho dân lầm lạc, sẽ gặt lấy hậu quả 
A.  Bị nhạo báng                             B. Bị xấu hổ 
C.  Bị nhuốc nhơ                             D. Bị phạt tù 
 
Đáp án: C. Mi-chê 3:5-7 
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100. Theo sách Mi-chê, điều Đức Giê-hô-va đòi là 
A.  Làm sự công bình                     B. Ưa sự nhân từ 
C.  Bước đi cách khiêm nhường      D. Cả 3 câu trên đều đúng 
 
Đáp án: D. Mi-chê 6:8 
 
Na-hum 
 
101. Tiên Tri Na-hum đã nói tiên tri về thành nào sẽ bị tàn 
phá? 
A. Giê-ru-sa-lem                             B.  Mô-áp 
C.  Sa-ma-ri                                     D.   Ni-ni-vê 
 
Đáp án: D Na-hum 1: 1 
 
102. Ni-ni-ve từ lâu đã như 
A.  Hang của sư tử                          B. Thành bình an 
C.  Ao chứa nước                            D. Tất cả đều sai 
 
Đáp án: C  Na-hum 2:8 
 
Ha-ba-cúc 
 
103. Theo tiên tri Ha-ba-cúc thì người công bình sẽ sống bởi 
A. Công đức                                    B. Đức tin 
C.  Danh tiếng                                 D. Khôn ngoan 
 
Đáp án: B Ha-ba-cúc 2:4 
 
104. “Tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va” dầu 
A. Cây vả không nứt lộc nữa           B. Cây nho không có trái 
C.  Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn      D. Tất cả các điều trên 
Đáp án: D Ha-ba-cúc 3:17-18 
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Sô-phô-ni 
 
105. Theo sách tiên tri Sô-phô-ni, ai sẽ thoát khỏi sự tàn phá 
vào ngày của Đức Chúa ? 
A. nhà vua                                       B.  dân sót của  Y-sơ-ra-ên 
C. thầy tế lễ                                     D.   cư dân ở Giê-ru-sa-lem 
 
Đáp án: B  (Sô-phô-ni 3:12-13) 
 
106. Theo tiên tri Sô-phô-ni cụm từ “thành vui vẻ” trở nên 
hoang vu là chỉ về 
A.  Thành Giê-ru-sa-lem                 B. Thành Sô-đôm 
C.  Thành Ni-ni-ve                          D. Thành Ga-xa 
 
Đáp án: C Sô-phô-ni 2:13-15 
 
A-ghê 
 
107. Theo tiên tri A-ghê, lý do dân sự gieo nhiều mà gặt ít là 
vì? 
A. họ chăm lo cho nhà Chúa           B. bị sâu bọ ăn 
C. họ không biết cách gieo              D. họ chỉ lo cho nhà mình 
 
Đáp án: D A-ghê 1:6-9 
 
108. Dân sự đưa ra lý do gì để trì hoãn việc xây dựng nhà 
Chúa? 
A. Chưa đến lúc để xây                   B. Không đủ gỗ 
C.  Không có đủ thợ xây                 D. Không có tiền 
 
Đáp án: A A-ghê 1:2 
 
Xa-cha-ri 
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109. Theo lời của tiên tri Xa-cha-ri về việc giải cứu dân sự 
Ngài rằng 
“ai đụng đến các ngươi là đụng đến....” 
A. Mão triều của Chúa                    B. Con ngươi của Chúa 
C.  Tay của Chúa                             D. Vinh hiển của Chúa
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Đáp án: B   Xa-cha-ri 2:8 
 
110.  Lời Chúa phán qua Xa-cha-ri rằng tiên tri nối dối sẽ bị 
giết bởi: 
A. Kẻ thù Y-sơ-ra-ên.                       B  thú dữ. 
C  Dân sự                                        D cha mẹ. 
 
Đáp án: D Xa-cha-ri 13:3 
 
111. Tiên tri nào tiên báo Đấng Mê-si “là công bình và ban sự 
cứu rỗi, nhu mì và cỡi lừa, tức là con của lừa cái ” ? 
A. Ê-xê-chi-ên                                 B.  Xa-cha-ri 
C.   Mi-chê                                       D.   Ê-sai 
 
Đáp án: B  Xa-cha-ri 9:9 
 
Ma-la-chi 
 
112.  Đức Giê-hô-va phán: “Danh ta là...” 
A. Đáng sợ giữa các dân ngoại        B  Danh bị khinh dễ 
C  Lớn giữa các dân ngoại              D Các câu trên đều đúng 
 
Đáp án: D Ma-la-chi 1 
 
113. Trong sách Ma-la-chi cho biết dân sự ăn trộm của Chúa 
A.   Trong đền thờ                           B  Trong các phần mười 
C   Trong kho chứa                         D Các câu trên đều đúng 
 
Đáp án: B    Ma-la-chi 3:8-9 
 
114. Theo sách Ma-la-chi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ghét 
A.   Kẻ làm sai giao ước                            B  Người nào bỏ vợ 
C   Kẻ nào cưới con gái thần ngoại          D Các câu trên đều đúng 
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Đáp án: B    Ma-la-chi 2:16 
 
Ma-thi-ơ 
 
115. Chúa có tên là Giê-xu vì 
A.    Ngài sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. 
B.    Ngài được thai dựng bởi thần linh 
C     Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta 
D     tất cả đều đúng 
 
Đáp án: A Ma-thi-ơ 1:21 
 
116. Theo Ma-thi-ơ ghi lại thì ai có thể làm phép báp-têm bằng 
Thánh 
Linh và bằng lửa? 
A. Giăng Báp-tít.                             B   Các sứ đồ 
C  Đức Chúa Giê-xu                        D   Thầy tế-lễ 
 
Đáp án: C Ma-thi-ơ 3:11 
 
117. Những môn đồ đầu tiên của Chúa Giê-xu là người ở đâu ? 
A.    Xứ Giu-đê.                              B   Xứ Sa-ma-ri 
C     Xứ Ga-li-lê                              D   Na-xa-rét 
 
Đáp án: C Ma-thi-ơ 4:18-22 
 
118. Phạm tội gì sẽ chẳng được tha dầu đời này hay đời sau ? 
A.    Phạm luật Môi-se.                   B   Giết hại người khác 
C     Phạm tội với Chúa Giê-xu      D   Phạm đến Đức Thánh Linh 
 
Đáp án: D  Ma-thi-ơ 12:32 
 
119. Việc Chúa hoá bánh ra nhiều, lần thứ hai từ: 
A.  5 cái bánh và 2 con cá.              B.  5 cái bánh và vài con cá. 
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C.   7 cái bánh và 2 con cá.              D.  7 cái bánh và vài con cá. 
 
Đáp án: D (Ma-thi-ơ 15:35-36) 
 
120. Ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng? 
A.  Đứa trẻ.                                                    B. Tiếp một đứa trẻ. 
C. Trở nên khiêm nhường như đứa trẻ.          D. Cả 3 câu trên đúng. 
 
Đáp án: D Ma-thi-ơ 18:4 
 
121. Đến khi sống lại, người ta sẽ: 
A.   Cưới vợ                                                        B.  Lấy chồng 
C.    Như thiên sứ                                               D.  a, b, c đều sai 
Đáp án: C Ma-thi-ơ 22:30 
 
122. Ai đã khuyên Phi-lát không nên xử Chúa Giê-xu? 
A.    người Pha-ri-si                        B. Thầy tế lễ 
C.    Vợ của Phi-lát                         D. Thầy thông giáo 
 
Đáp án: C Ma-thi-ơ 27:19 
 
Mác 
 
123. Mục đích Chúa lập 12 sứ đồ là: 
A.    để ban cho họ quyền phép       B.  để sai họ đi ra giảng đạo 
C.    a, b đúng                                  D.  a, b sai 
 
Đáp án: B Mác 3:14 
 
124. Theo Phúc Âm Mác, ẩn dụ về nước thiên đàng ví như hột 
cải mọc lên sẽ: 
A.    Tự sanh hoa lợi                        B.  Cho mùa gặt đến 
C.    Lớn hơn mọi thứ rau               D.  a, b sai 
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Đáp án: C Mác 4:31-32 
 
125. Chúa Giê-xu có các người em về thuộc thể tên là: 
A. Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đe, Si-môn  B. Giu-đe, Giăng, Gia-cơ, Si-môn 
C. Gia-cơ, Giăng, Anh-rê, Giô-sê    D. Gia-cơ, Giu-đe, Giăng, Giu-sê 
 
Đáp án: A Mác 6:3 
 
126. Theo Phúc Âm Mác, điều làm cho dơ dáy người ta là: 
A. Giữ lời truyền khẩu                           B. Không giữ vệ sinh 
C. Điều từ bên ngoài xâm nhập             D. Điều xấu xa từ trong lòng 
 
Đáp án: D Mác 7:15 
 
127. Trên núi hóa hình có 
A.Phi-e-rơ, Gia-cơ                                 B. Chúa Giê-xu, Ê-li 
C.    Giăng, Môi-se                                D. Cả a,b,c 
 
Đáp án: D Mác 9:2-4 
 
 
128. Theo Phúc Âm Mác, ai bền lòng cho đến cuối cùng thì sẽ: 
A. Được phần thưởng                            B. Được Cứu 
C. Được mão triều thiên sự sống           D. Cả a,b,c đều đúng 
 
Đáp án: B Mác 13:13 
 
129. Chúa Jêsus đang làm gì trên con thuyền bị bão ở biển Ga-
li- lê? 
A. Cầu nguyện                                       B. Giảng dạy cho môn đồ 
C. Ăn                                                      D. Ngủ 
 
Đáp án: D Mác 4:35-38 
 
Lu-ca 
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130. Giăng báp-tít là: 
A.tiên tri của Đấng rất cao              B. người theo sau Chúa Jesus 
C. người tha tội cho dân Chúa         D. a, b đúng 
 
Đáp án: A Lu-ca 1:76 
 
131. Theo sách Lu-ca cho biết Tin lành là gì? 
A. Tin vào điều lành                                B. Làm lành lánh dữ 
C. Là sự vui mừng lớn cho muôn dân     D. Tất cả đều đúng 
 
Đáp án: C Lu-ca 2:10 
 
132. Theo sách Lu-ca cho biết Chúa Giê-xu được sai đến thế 
gian để..... 
A. Rao tin lành của nước Đức Chúa Trời       B. Đuổi quỉ 
C. Chữa bịnh                                                  D. Tất cả đều đúng 
 
Đáp án: D Lu-ca 4:18-19 
 
133. 70 môn đồ được Chúa sai đi: 
A. Từng đôi                                     B. Đừng chào ai dọc đường 
C. đừng đem túi, bao, giầy              D. Tất cả đều đúng 
 
Đáp án: D.  Lu-ca 10:1-4 
 
134.  Theo Phúc Âm Lu-ca: Ai được ban cho nhiều thì sẽ ... 
A. Trở nên khôn ngoan                   B. Bị thiệt thòi nhiều 
C. Bị đòi lại nhiều                           D. Bị ganh tỵ nhiều 
 
Đáp án: C Lu-ca 12:48 
 
135. Chúa Giê-xu phán trong sách Lu-ca rằng Nước Đức Chúa 
Trời ở đâu? 
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A. Ở trên trời                                   B. Ở trên đất 
C. Ở trong lòng người tin Chúa       D. a,b,c sai 
 
Đáp án: C Lu-ca 17:20-21 
 
136. Nhận định của Phi lát về Chúa Giê-xu: 
A. Người dấy loạn                           B. Người có tội đáng chết 
C. Không thấy người có tội gì         D. a,b,c sai 
 
Đáp án: C Lu-ca 23:14 
 
137. Những điều về Chúa Giê-xu đã chép ở đâu phải được ứng 
nghiệm? 
A. Luật pháp Môi-se                       B. Các sách tiên tri 
C. Các thi thiên                                D. a, b, c đều đúng 
 
Đáp án: D. Lu-ca 24:44 
 
Giăng 
 
138. Sách Phúc Âm Giăng mở đầu bằng điều gì? 
A. Lời dự ngôn trong sách Ê-sai về Chúa Giê-xu 
B. Gia phả của Chúa Giê-xu 
C. Giải thích tại sao ông viết sách Phúc âm nầy 
D. Giới thiệu về Ngôi Lời. 
 
Đáp án: D Giăng 1:1-4 
 
139. Theo Phúc Âm Giăng, Giăng Báp-tít làm chứng Đức Chúa 
Giê-xu là: 
A. Thánh Linh Đức Chúa Trời        B. Con Đức Chúa Trời 
C. Ra-bi                                      D. a, b, c đều đúng 
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Đáp án: B Giăng 1:34 
 
140. Phép lạ thứ nhất trong chức vụ được Chúa Giê-xu thực 
hiện tại đâu? 
A. Ca-na                                          B. Giê-ru-sa-lem 
C. Na-xa-rét                                     D. Ca-bê-na-um 
 
Đáp án: A Giăng 2:11 
 
141. Sự thờ phượng Đức Chúa Trời ưa thích là sự thờ phượng: 
A. tại thành Giê-ru-sa-lem               B. bằng tâm thần và lẽ thật 
C. Tại nhà thờ                                  D. a,b,c đều đúng 
 
Đáp án: B Giăng 4:23-24 
 
142. Trong câu chuyện người gieo giống và con gặt, Chúa 
Jêsus ví sánh môn đồ của Ngài như ai? 
A. Người gieo giống                        B. Con gặt 
C. Người gieo giống và con gặt      D. a,b,c đều sai 
 
Đáp án: C Giăng 4:36 
 
143. Đức Chúa Giê-xu được làm chứng bởi: 
A. Các việc Ngài làm                      B. Đức Chúa Cha 
C. Kinh Thánh                                 D. a,b,c đều đúng 
 
Đáp án: D Giăng 5:36-39 
 
144. Chúng ta chỉ thật được tự do khi: 
A. Chúng ta là con cháu Áp-ra-ham      B. Chúng ta biết Lẽ Thật 
C. chúng ta được Con buông tha           D. b, c đúng 
 
Đáp án: D Giăng 8:30-36 
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145. Sự kiện La-xa-rơ được sống lại được nói tới trong Phúc Âm 
nào? 
A. Ma-thi-ơ                                      B. Mác 
C. Lu-ca                                           D. Giăng 
 
Đáp án: D (Giăng 11) 
 
146. Vì sao Đức Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đồ? 
A. Vì các môn đồ đã quá say, không thể tự làm được 
B. Vì để làm gương yêu thương phục vụ cho các môn đồ 
C. Vì đây là nghi thức của Lễ Vượt Qua buộc phải làm thế 
D. b,c đúng 
 
Đáp án: B  Giăng 13:12-15 
 
147. “Nếu các ngươi yêu mến ta thì .....” 
A. Rao sự chết của ta                                 B. Gìn giữ điều răn ta 
C. Sẽ vui mừng vì ta đi đến cùng Cha          D. b, c đúng 
 
Đáp án: D. Giăng 14: 15, 28 
 
148. Theo Phúc âm Giăng, Chúa Giê-xu truyền những điều răn 
cho các môn đồ để: 
A. Ngài được nổi danh                              B. Họ yêu mến lẫn nhau 
C. Họ được giàu có và sung sướng             D. Cha vui lòng 
 
Đáp án: B  Giăng 15: 7 
 
149. Theo Phúc Âm Giăng ghi lại lời Chúa Giê-xu dạy về sự 
sống đời đời là: 
A. Sẽ không bao giờ chết                         B. Theo đạo Tin lành 
C. Nhìn biết Cha và Chúa Giê-xu               D. a, b, c đúng 
 
Đáp án: C. Giăng 17: 3 
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150. Đức Chúa Giê-xu đã vác thập giá đi đến đâu? 
A. Đồi Sọ                                                B. Núi Ô-li-ve 
C. Vườn Ghết-sê-ma-nê                            D. a, b, c sai 
 
Đáp án: A Giăng 19:17 
 
151. Môn đồ nào gặp Chúa Giê-xu đầu tiên sau khi Chúa phục 
sinh? 
A. Phi-e-rơ.                                B. Ma-ri Ma-đơ-len.  
C. Giăng.                                  D. a, b, c đúng. 
 
Đáp án: B Giăng 20:11-18 
 
Công vụ các sứ đồ 
 
152. Đức Chúa Giê-xu còn tiếp tục hiện ra với các môn đồ sau 
khi Ngài sống lại bao nhiêu ngày? 
A. 40 ngày                                          B. 50 ngày 
C. 60 ngày                                          D. 70 ngày 
 
Đáp án: A Công vụ 1:3 
 
153. “Các thứ tiếng khác” ở Công vụ đoạn 2, là: 
A. Tiếng lạ không ai hiểu được          B. Tiếng lạ có người thông giải. 
C. Tiếng của các xứ khác                   D. a, b, c đúng 
 
Đáp án: C Công vụ  2:7-11 
 
154. Tinh thần của các tín hữu trong hội thánh đầu tiên là: 
A. cứ một lòng một ý cùng nhau           B. kể mọi vật là của chung 
C. chẳng kể của mình là của riêng         D. a, b, c đúng 
 
Đáp án: D Công vụ  4:32 
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155. Chấp sự Ê-tiên là người: 
A. Đầy đức tin và Đức Thánh Linh               B. đầy ơn và quyền 
C. Thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời      D. a, b, c đúng 
 
Đáp án: D Công vụ  6:5,8; 7:55 
 
156. Khi bị bắt bớ dữ dội, các tín đồ của Hội Thánh ở Giêrusalem: 
A. Không nhóm lại thờ phượng trong nhà hội 
B. Không đi cùng các sứ đồ để được nghe giảng. 
C. Đi từ nơi nầy đến nơi khác, truyền giảng đạo Tin lành 
D. Tổ chức chống lại sự bắt bớ 
 
Đáp án: C Công vụ  8:4 
 
157. Sứ đồ Phi-líp đã làm phép báp-têm cho vị hoạn quan xứ 
A. La-mã                                          B. Ê-thi-ô-bi 
C. Ai-cập                                         D. Sy-ri 
 
Đáp án: B Công vụ  8:26-38 
 
158. Tại Thành nào mà người ta bắt đầu gọi những môn đồ của 
Chúa là “Cơ-rê-tiên”? 
A.  Giê-ru-sa-lem                            B. Rô-ma 
C.  An-ti-ốt                                      D. Đa-mách 
Đáp án: C Công vụ  11:21 
 
159. Ba-na-ba 
A. Là người đưa Sau-lơ đến với các sứ đồ 
B. Là người chịu Thánh Linh sai đi 
C. Là người đầy dẫy Thánh Linh và đức tin 
D. Cả a, b, c đúng 
 
Đáp án: D Công vụ  9:27, 11:24, 13:4 
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160. Phao-lô và Ba-na-ba đã chuyển qua giảng dạy cho dân 
ngoại trong khi trước đó họ chỉ giảng dạy cho dân Do-thái. Tại 
sao? 
A   Vì những người Do-thái không tin họ 
B   Vì vua cấm không cho giảng dạy người Do thái 
C.  Vì người Do-thái bị bắt đi đày 
D.  Cả a, b, c đúng 
 
Đáp án: A Công vụ 13:46 
 
161. Phao-lô và Ba-na-ba phân rẽ nhau, vì ai? 
A. Vì Phi-e-rơ                               B. Vì Phao-lô  
C. Vì Mác                                      D. Vì Ba-na-ba 
 
Đáp án: C Công vụ  15:38-39 
 
162. Phao-lô đã mở trường Kinh Thánh Ti-ra-nu khi ông ở tại 
đâu? 
A. Ê-phê-sô                                      B. Rô-ma 
C. Cô-rinh-tô                                   D. A-then 
 
Đáp án: A Công vụ  19:1-10 
 
163. “Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh” Phao-lô nói với 
ai? 
A. Dân thành A-thên                       B. Tín hữu ở Bê-rê 
C. Các trưởng lão ở Ê-phê-sô          D. Tín hữu ở Trô-ách 
 
Đáp án: C Công vụ  20:17-35 
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164. Chúa bắt phục Phao-lô để: 
A. Ông làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người 
B. Sai ông đến cùng dân ngoại 
C. Ông làm chứng về những việc Chúa sẽ truyền cho 
D. a, b, c đúng 
 
Đáp án: D Công vụ  22:10, 15, 21 
 
165. Trong lúc bị giam giữ ở Rô-ma, Phao-lô đã làm gì ở đó? 
A. Mời các trưởng lão trong dân Giu-đa nhóm lại 
B. Tiếp rước mọi người đến thăm mình 
C. Giảng về nước Đức Chúa Trời và về Đức Chúa Giê-xu 
D. a, b, c đúng 
 
Đáp án: D Công vụ  28:17, 23, 30 
 
Rô-ma 
 
166. Theo thư tín Rô-ma, phép cắt bì thật là phép cắt bì: 
A. Của người Giu-đa                                    B. dành cho dân ngoại 
C. Bởi trong lòng, làm theo cách thiêng liêng  D. đúng theo luật pháp 
 
Đáp án: C Rô-ma  2:29 
 
167. Theo thư tín Rô-ma, luật pháp giúp cho con người: 
A. Được xưng công bình                                   B. Biết tội 
C. Được hưởng cơ nghiệp                                 D. a, b, c đúng 
 
Đáp án: B   Rô-ma  3:20 
 
168. Theo thư tín Rô-ma, Đức Thánh Linh: 
A. Cầu thay cho chúng ta                           B. Dẫn dắt con cái chúa 
C. Làm chứng cho chúng ta là con cái Chúa  D. a,b,c đúng 
 
Đáp án: D Rô-ma  8:14, 16, 26 
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169. Đối với kẻ bắt bớ, Cơ Đốc nhân phải: 
A. Chống cự                                    B.    Nguyền rủa 
C. Chúc phước                                 D. Xoa dịu 
Đáp án: C Rô-ma  12:14 

 
170. Phàm “làm điều chi không bởi đức tin” thì: 
A. Bị Chúa xét đoán                        B.    Điều đó là tội lỗi 
C. Làm vấp phạm người khác         D. Tự làm ô uế danh mình 

 
Đáp án: B Rô-ma  14:23 

 
I Cô-rinh-tô 

 
171. Những điều các sứ đồ phải chịu là: 

A.  Làm trò cho thế gian      C.  Lưu lạc 
B. Bị vu oan                       D. A, b, c đúng 
 
Đáp án: D.  I Cô. 4:9,11,1 

 
 
II Cô-rinh-tô 
 
Đáp án: A II Cô.  2: 14 
 
172. Theo thư tín I Cô-rinh-tô, kẻ chẳng bao giờ hưởng được 
nước Đức Chúa Trời là kẻ: 
A.  không công bình                                 B.   ngoại tình 
C.  say sưa                                              D.   a, b, c đúng 

 
Đáp án: A   I Cô. 6:9 

 
173. Các sự ban cho của Đức Thánh Linh do: 
A.  ước ao của chúng ta                   B.khả năng của chúng ta 
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C.  sự cầu xin của chúng ta             D.ý muốn Ngài 
 
Đáp án: D.  I Cô. 12:11 

 
174. Làm cho lương tâm yếu đuối của anh em mình bị thương 
là: 
A.  sanh ra sự phân rẽ                     B.    tỏ mình hay biết 
C.  khinh bỉ Hội thánh                    D.    phạm tội cùng Đấng Christ 

 
Đáp án: D.  I Cô. 8:12 

 
175. Phao-lô muốn con cái của Chúa ước ao điều gì nhất? 
A.  nói tiếng lạ                                 B.        nói tiên tri 
C.  ơn thông giải                             D.        a,b, c đúng 

 
Đáp án: B   I Cô. 14:5 
 

176. Phao-lô dùng hình ảnh nào ví sánh với việc truyền giảng 
Tin Lành? 
A. rải mùi thơm                               B. đánh cá 
C. gieo giống                                   D. mùa gặt 
 
Ga-la-ti 
 
177. Sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra? 
 

A. sự hối cải                                C. A, B đúng 
B. Sự ân cần trong anh em           D. A, B sai 
Đáp án: C. II Cô. 7: 9-11 

 
 
178. Nhờ luật pháp chúng ta: 
A. được tự do                                         B. được dẫn đến Đấng Christ 
C. được nhận lãnh Đức Thánh Linh         D.  được xưng công bình 
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Đáp án: B  Gal. 3: 24 
 
Ê-phê-sô 
 
179. Vì  sao chúng ta phải mang khí giới của Đức Chúa Trời? 
A. Để chống lại mưu kế của người đời 
B. Vì chúng ta sẽ đánh trận cùng thịt và huyết 
C. Để chúng ta sẽ đứng vững và cự địch ma quỷ 
D. a, b, c sai 
 
Đáp án: C. Ê-phê-sô 6: 11 
 
Phi-líp 
 
180 (1) Phao-lô khuyên Hội Thánh Phi-líp: 
A. hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn 
B. hãy biến hóa thân thể hèn mạt 
C. hãy cung cấp mọi sự cần dùng cho Phao-lô 
D. siêng năng làm việc 
Đáp án: A Phi-líp  4: 4 
 
Cô-lô-se 
 
180 (2) Chớ xét đoán anh em mình về: 
A. của ăn uống                                     B. ngày lễ, ngày trăng mới 
C. ngày Sa-bát                                    D. a, b, c đúng 
 
Đáp án: D. Cô-lô-se  2: 16 
 
I Tê-sa-lô-ni-ca, II Tê-sa-lô-ni-ca 
 
181. Điều tốt của Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca lan truyền ra 
là: A. sự tiếp khách                                       B. sự giảng Tin-
lành. B. đức tin.                                                D. a, b, c đúng. 
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Đáp án: D. I Tê 1: 8-9 
 
182. Theo thư tín thứ 2 gửi cho Hôi thánh Tê-sa-lô-ni-ca Phao-
lô đã cảnh cáo ai tự xưng mình là Đức Chúa Trời? 
A. kẻ bỏ đạo.                                B. con của sự hư mất. 
C. người tội ác.                              D. kẻ không nhận sự cứu rỗi. 
 
Đáp án: B  II Tê 2:3, 4 
 
I Ti-mô-thê, II Ti-mô-thê 
 
183. Đến ngày sau rốt, ai là những kẻ bội đạo? 
A. người tham tiền bạc                  B. người theo thần lừa dối 
C. người ngụy xưng là tri thức       D. a, b, c đúng 
 
Đáp án: D. I Tim  4:1, 6 :10-21 
 
184. Điều nào đúng nhất trong những câu dưới đây: 
A. Kinh Thánh có lời Đức Chúa Trời 
B. cả Kinh Thánh đều được Chúa soi dẫn 
C. Kinh Thánh có lời của con người 
D. Kinh Thánh được soi dẫn một phần 
Đáp án: B  II Tim 3:16 
 
Tít 
 
185. Tít là: 
A. con nuôi của Phao-lô             B. con thật trong đức tin của Phao-lô 
C. con ruột của Phao-lô             D. a, b, c sai 
 
Đáp án: B Tít  1:4 
 
Phi-lê-môn 
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186. Phao-lô khuyên Phi-lê-môn nhận lấy Ô-nê-sim như là: 
A. chính Phao-lô 
B. tôi mọi của Phao-lô 
C. kẻ mắc nợ Phi-lê-môn 
D. người đem lại niềm vui cho Phi-lê-môn 
 
Đáp án: A Phi-lê-môn 1:17 
 
Hê-bơ-rơ 
 
187. Những người không được vào sự yên nghỉ Chúa là người: 
A. không vâng lời, không tin           B. nổi loạn, có lòng dữ 
C. cứng lòng, chẳng tin                   D. a, b, c đúng 
 
Đáp án:  D Hê-bơ-rơ 3: 8-19 
 
188. Theo thư tín Hê-bơ-rơ, chúng ta được nên thánh nhờ: 
a. sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ 
b. huyết của giao ước 
c. huyết của Đức Chúa Jêsus 
d. a, b, c đúng 
 
Đáp án: D. Hêb 10:10, 29; 13:12 
 
Gia-cơ 
 
189. Theo sách Gia-cơ, cầu nguyện mà không nhận lãnh được 
là vì: 
A. cầu xin trái lẽ                              b. cầu xin nhưng còn nghi ngờ 
C. cầu nguyện cố xin cho được       d. a, b đúng 
Đáp án: D. Gia-cơ 1:5,6,7; 4:3
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190. Theo Gia-cơ, con người không thể trị phục được: 
A. sâu bọ                                          B. muôn thú 
C. cái lưỡi                                        D. a, b, c sai 
Đáp án: C. Gia-cơ 3:8 
 
 
191. Những trường hợp bị kể là phạm tội: 
A. giết người                                   B. tây vị người khác 
C. biết điều lánh mà không làm      D. a, b, c đúng 
Đáp án: D. Gia-cơ 2:9,11; 4:17 
 
 
I Phi-e-rơ 
 
192. Hình ảnh mà Gia-cơ và Phi-e-rơ đều dùng khi nói lên sự 

ngắn ngủi của đời người: 
A. cỏ khô, hơi nước                         B. hoa rụng, hơi nước 
C. cỏ khô, hoa rụng                         D. a, b, c đúng 
 
 
Đáp án: C. Gia-cơ 1:10,11; I Phi-e-rơ 1:24 
 
 
193. Theo sứ đồ Phi-e-rơ, phép Báp-têm bây giờ: A. là 
một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời B. chẳng 
phải sự làm sạch ô-uế của thân thể 
C. bởi sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu Christ 
D. a, b, C. đúng 
Đáp án: D I Phierơ 3:21 
 
 
I, II, III Giăng 
 
194. Muốn sạch mọi điều gian ác, thì: 
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A. làm điều công bình                     B. tha thứ cho anh em mình 
C. xưng tội                                       D. vâng giữ luật pháp 
Đáp án: C I Giăng 1:9 
 
 
195. “Điều chúng ta nhận lãnh từ ban đầu” là: 
A. mười điều răn                             B. phải yêu thương nhau 
C. quyền năng                                  D. vâng giữ luật pháp 
Đáp án: B II Giăng câu 5 
 
196. Tâm tình của tác giả thư Giăng: A. có 
nhiều điều muốn viết cho tín hữu B. ước ao đến 
thăm tín hữu 
C. muốn đối mặt nói chuyện với tín hữu 
D. a, b, c đúng 
Đáp án: B  IIGiăng câu 12; IIIGiăng câu 13,14 
 
 
Khải Huyền 
 
197. Về 7 hội thánh được đề cập trong Khải Huyền, hội thánh 

không nhận được lời khen nào là: 
A. Hội thánh Ê-phê-sô                     B. Hội thánh Thi-a-ti-rơ 
C. Hội thánh Phi-la-đen-phi            D. Hội thánh Lao-đi-xê 
Đáp án: D Khải 3:14-20 
 
 
198. Lời kêu gọi của Chúa dành cho các Hội thánh được đề cập 

nhiều nhất là: 
A. sự nhịn nhục                               B. Sự chịu khổ 
C. sự ăn năn                                     D. sự trung tín 
Đáp án: C Khải 2:5,16,22; 3:3,19 
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199. Những người mặc áo trắng đứng trước ngôi bởi đâu mà 
đến? 
A. Là những kẻ chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời 
B. Là những kẻ đã giặt và phiếu áo mình trong huyết của Chiên 
Con 
C. a, b đúng 
D. a, b sai 
Đáp án: C. Khải 6:9, 7:14 
 
 
200. Kẻ thuộc về con thú, được ghi dấu ấn: 
A. trên tay hoặc trên áo               B. trên tay hoặc trên trán 
C. trên trán hoặc trên ngực          D. a, b, c đúng 
Đáp án: B  Khải 20:4 

- HẾT - 
 


