
 

Họ và tên   Đời sống Cơ Đốc Đắc thắng 
Ngày   Bài kiểm tra - Tái bản lần thứ năm 
Lớp    Điểm 
 

Chọn Đúng/Sai    (mỗi câu hai điểm) 

Hướng dẫn: Đánh   X   nếu câu trả lời đúng. 

 Đánh   O    nếu câu trả lời sai. 

1. Cơ Đốc nhân không cần phải tăng trưởng về mặt thuộc linh. 

2. Người sống trong tội lỗi là người chết về mặt thuộc linh. 

3. Để trở thành Cơ Đốc nhân thành công thì bạn phải học cách kiểm soát cảm xúc 
(tình cảm) của mình. 

4. Trước khi thực hiện được ý muốn của Đức Chúa Trời thì bạn phải biết Ngài muốn 
mình làm gì đã. 

5. Cơ Đốc nhân thành công không bao giờ phạm sai lầm. 

6. Sau khi bạn trở thành Cơ Đốc nhân, Đức Thánh Linh không làm gì trong đời sống 
bạn nữa. 

7. Cơ Đốc nhân không nên lập những kế hoạch chi tiết vì nếu vậy, Đức Thánh Linh 
sẽ không thể giúp người đó. 

8. Sự báp-tem Đức Thánh Linh là một món quà từ Đức Chúa Trời để giúp chúng ta 
trở thành một Cơ Đốc nhân mạnh mẽ và thành công hơn. 

9. Khi trở thành Cơ Đốc nhân, Chúa thay đổi thái độ, cảm xúc và ý chí của bạn  
ngay lập tức. 

10. Đức Thánh Linh là một danh khác của Giê-su Christ. 

11. Chúa phán với con người qua lương tâm của họ. 

12. Khi phạm tội, tất cả mọi người đều cảm thấy tội lỗi. 

13. Cơ Đốc nhân cần luôn nói với người khác cảm xúc thật sự của họ một cách  
cởi mở và thoải mái. 

14. Cách tốt nhất để loại bỏ cảm xúc xấu với những người khác là mắng mỏ họ.  
(Nói với họ cảm xúc thật của bạn). 

15. Nếu Cơ Đốc nhân muốn bộc lộ cảm xúc của mình theo cách Chúa muốn thì họ 
phải xây dựng thái độ của mình theo Kinh thánh. 



2,   Đời sống Cơ Đốc Đắc thắng, Tái bản lần thứ năm  

 

Câu hỏi Đúng/Sai Tiếp 

16. Để trở thành Cơ Đốc nhân thành công và lên thiên đàng thì bạn phải nhận báp-tem 
Thánh Linh. 

17. Kinh thánh nói rằng bạn được tự do làm những điều làm người khác tổn thương. 

18. Đức Thánh Linh chết trên thập tự giá để trả giá cho tội lỗi của chúng ta. 
 

 

Câu hỏi trắc nghiệm  

Chọn câu trả lời đúng và ghi chữ cái trước đáp án đúng vào chỗ trống. (2 điểm) 

1. Đức Thánh Linh là: 

A. Đức Chúa Trời Cha. 
B. Chúa Giê-su 
C. Ngang bằng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. 

2. Khi bạn chia sẻ những điều Chúa Giê-su đã làm trên đời sống mình với gia đình 
thì bạn cần: 

A. Luôn tranh cãi với họ. 
B. Đôi khi tranh cãi với họ. 
C. Không bao giờ tranh cãi với họ. 

3. Đức Thánh Linh muốn dẫn con người vào mọi lẽ thật:  

A. Chỉ trước khi họ trở thành Cơ Đốc nhân. 
B. Chỉ sau khi họ trở thành Cơ Đốc nhân. 
C. Trong mọi thời điểm. 

 

Câu hỏi ghép cặp 

Viết chữ cái trước câu trả lời ở cột bên phải vào chỗ trống. (Mỗi câu 2 điểm) 

 1. Tâm linh A. Thị giác 

 2. Tính cách B. Tâm trí 

 3. Tính cách C. Cảm xúc (Tình cảm) 

 4. Cơ thể vật lý D. Thính giác 

 5. Cơ thể vật lý E. Nếu một người không phải là  
Cơ Đốc nhân thì người đó chết. 



 Trang 3 

Câu hỏi tự luận ngắn  

1. Năm bước để trở thành Cơ Đốc nhân thành công là gì? (10 điểm) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

2. Ngày nay, Đức Thánh Linh làm gì? (6 điểm) 

a.  

b.  

c.  

3. Trong khóa học này, chúng ta dành một ngày để nói về cách lập mục tiêu (10 điểm) 

a. Lấy ví dụ về một mục tiêu trong ngày mà bạn đã lập trong tuần này. 

  

  

b. Giải thích ngắn gọn xem điều gì đã xảy ra khi bạn cố gắng hoàn thành mục tiêu của 

mình. 

  

  

  

4. Tại sao Cơ Đốc nhân phải lập những mục tiêu mới? (5 điểm) 

  

  

  

5. Hãy viết các câu Kinh thánh học thuộc lòng vào các dòng dưới đây hoặc vào mặt giấy 
sau. (17 điểm) 

  

  

  

  

  

  

  


