Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân?

Tên
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Ngày
Lớp

Điểm

Chọn Đúng/Sai
Hướng dẫn:

(mỗi câu 2 điểm)
Điền

X

nếu câu trả lời đúng.

Điền

O

nếu câu trả lời sai.

1.

Trước khi biết chắc rằng mình là Cơ Đốc nhân thì bạn phải biết trở thành
Cơ Đốc nhân có nghĩa là gì.

2.

Nếu muốn trở thành Cơ Đốc nhân thì bạn phải sẵn sàng vâng lời Chúa Giê-su.

3.

Nếu bạn cảm thấy mình là Cơ Đốc nhân thì bạn là Cơ Đốc nhân.

4.

Sự cứu rỗi dựa trên những sự thật ghi lại trong Kinh thánh.

5.

Bạn không cần phải tin Chúa để trở thành Cơ Đốc nhân.

6.

Nếu đã trở thành Cơ Đốc nhân thì sau khoảng hai năm, bạn mới thấy những
thay đổi thật sự trong lối sống và thái độ của mình.

7.

Một trong những dấu hiệu đầu tiên của Cơ Đốc nhân thật là người đó không muốn
chia sẻ những điều Đấng Christ đã làm trong đời sống mình với người khác.

8.

Nếu Đấng Christ tể trị trên đời sống bạn thì đời sống bạn có thể được đầy trọn và
trọn vẹn.

9.

Nếu muốn đảm bảo rằng mình là Cơ Đốc nhân thì ngày nào hay buổi nhóm nào
bạn cũng phải xin Chúa Giê-su bước vào lòng mình.

10.

Nếu muốn lên thiên đàng thì bạn chỉ cần tin rằng Chúa Giê-su là một người tốt
là được.

11.

Kinh thánh nói cho chúng ta biết cách trở thành Cơ Đốc nhân.

12.

Đức Thánh Linh sẽ cho bạn biết mình có phải là Cơ Đốc nhân hay không.

13.

Khi ngay bạn trở thành Cơ Đốc nhân, mọi vấn đề của bạn sẽ biến mất.

14.

Nếu bạn trở thành Cơ Đốc nhân thì Đức Thánh Linh sẽ giúp bạn và dạy bạn
trở thành một Cơ Đốc nhân mạnh mẽ hơn.

15.

Chúa Giê-su muốn trở thành người bạn tốt nhất của bạn.

16.

Nếu muốn trở thành Cơ Đốc nhân thì bạn phải xin Chúa Giê-su tha thứ tội lỗi
của mình.

2, Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân?
Câu hỏi lựa chọn
Chọn đáp án đúng và viết đáp án đó vào chỗ trống trước mỗi câu hỏi. (2 điểm)
Nếu nghi ngờ không biết mình là Cơ Đốc nhân hay không thì bạn nên:
A. quên điều đó đi.
B. dâng điều đó lên cho Chúa.
C. dập tắt hoặc lờ nó đi.

1.

Câu hỏi trả lời nhanh
1.

Lên DANH SÁCH những sự thật mà bạn cần biết để trở thành Cơ Đốc nhân.
(Những sự thật này có trong Kinh thánh.) (8 điểm, mỗi phần 1 điểm)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2.

Một người có thể chứng minh rằng mình là Cơ Đốc nhân qua ba điều. Ba điều đó là gì?
(9 điểm, mỗi điều 3 điểm.)
a.
b.
c.

3.

Viết các câu Kinh thánh cần học thuộc lòng và các câu Kinh thánh tham khảo.
(21 điểm)
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Câu hỏi trả lời nhanh Tiếp
4.

Có mối quan hệ cá nhân với Chúa Giê-su nghĩa là gì? (4 điểm)

Lời khuyên của bạn là gì?
Gần như Cơ Đốc nhân nào cũng từng nghi ngờ về việc mình là Cơ Đốc nhân. Bạn có thể
làm thế nào để giúp những người này giải quyết vấn đề và giúp họ loại bỏ nghi ngờ?
1.

Lượng là một học viên của Thách Thức Thanh Thiếu Niên. Bạn gái cậu không phải là
Cơ Đốc nhân. Cô ấy muốn cậu bỏ chương trình này. Lần nào Lượng gọi cho cô cũng
thấy cô khóc và bảo cậu về nhà. Lượng chẳng biết phải làm thế nào với cô cả.
Dường như cô là phần đời sống mà cậu chưa dâng cho Chúa Giê-su Christ. Điều này
khiến cậu nghi ngờ không biết mình có phải Cơ Đốc nhân không. Lời khuyên của bạn
là gì? (4 điểm)

2.

Đạt trở thành Cơ Đốc nhân từ tuần trước, nhưng giờ cậu nghi ngờ không biết mình có
còn là Cơ Đốc nhân hay không. Cậu có vấn đề khác. Cậu vẫn dùng ngôn ngữ “cũ” và
cách nói chợ búa. Đạt nhận ra rằng chửi thề là một tội nên cậu cảm thấy mình không
nên dùng cách nói chợ búa đó nữa. Lời khuyên của bạn là gì? (4 điểm)
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4, Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân?
Lời khuyên của bạn là gì? tiếp
3.

Tuần trước, Yến tiếp nhận Chúa Giê-su trên đường đi xe buýt về nhà. Cô không nói với
ai về điều này. Với cô, đó là một trải nghiệm thật sự. Bây giờ thì cô không hề chắc chắn
về điều đó.
(4 điểm)
a. Vấn đề của cô ấy là gì?
b. Cô ấy nên làm như thế nào với nó?

4.

An rất ghét bố vì ông hay đánh đập cô. Cô vừa mới tiếp nhận Chúa Giê-su Christ một
cách cá nhân. Khi cô kể điều này với bố, ông nói: “Mày vừa theo đạo vừa ghét tao mà
được à?” Cô nghĩ về điều đó và tự hỏi: “Liệu mình có thật sự là Cơ Đốc nhân không?”
(4 điểm)
a. Vấn đề của cô ấy là gì?
b. Cần giải quyết vấn đề này như thế nào?

5.

Minh lấy trộm của bố 7 triệu. Giờ cậu đã tin Chúa, cậu thấy có lỗi vì điều đó.
Cậu không chịu sửa sai với bố. Cậu nghĩ biết đâu mình lại là Cơ Đốc nhân giả mạo.
Cậu nên làm gì? (4 điểm)

6.

Giờ đây, khi đã trở thành Cơ Đốc nhân, Phúc nhận ra là mình quá hãnh diện về mái tóc
dài quá lưng của mình. Nếu cậu không làm gì để xử lý sự kiêu ngạo này thì điều gì
có thể xảy ra với đời sống Cơ Đốc của cậu? (4 điểm)

