
Phần Kiểm Lại 
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Đời Sống Mới, Phần 1 

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN 1 
Điền vào chỗ trống sau đây: 

Họ và tên …………………………………………………………………………………………………… 

Mã số học viên …………..………………………………………………………………………………… 
                                 (để trống nếu bạn không biết.) 

Địa chỉ ………………. …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Quốc gia…………………………………………………………………………………………………… 
 
Hướng dẫn 
 
Sau khi hoàn tất mỗi bài học, hãy điền vào bảng trả lời đánh giá bài học. Đọc cẩn thận từng câu hỏi vì chỉ 
có một câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi. Bôi đen câu trả lời bạn chọn. Be sure the number beside the 
spaces on the answer sheet is the same as the number of the question you are answering. 
 
Ví dụ 
 

1 Tái sanh có nghĩa là 
a) trẻ lại. 
b) tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu thế. 
c) bắt đầu một năm mới. 

Câu trả lời đúng là câu b) tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu thế nên bạn cần phải bôi đen câu b 
như hình minh họa sau đây: 

1 A  C 

 

Lật sang trang kế khi bạn đã sẵn sàng. 
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Đời Sống Mới 

Cẩn thận bôi đen câu trả lời đúng cho mỗi câu. 
 
 
1 A  B  C 8  A  B  C 15  A B C 

2 A  B  C 9  A  B  C 16  A B C 

3 A  B  C 10  A  B  C 17  A B C 

4 A  B  C 11  A  B  C 18  A B C 

5 A  B  C 12  A  B  C 19  A B C 

6 A  B  C 13  A  B  C 20  A B C 

7 A  B  C 14  A  B  C     

 
Kết thúc những yêu cầu của Phần 1. Để được chấm điểm, nộp bảng câu trả lời cho người hướng dẫn hay 
cho trung tâm tại khu vực của bạn. Tiếp tục học Phần 2. 
 
Phần dành riêng cho văn phòng ICI 
Ngày  
Số điểm   
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Đời Sống Mới, Phần 1 

CÂU HỎI PHẦN 1 

1 Cuộc sống mới của chúng ta với địa vị là con cái của Đức Chúa Trời là kết quả của việc 
a) học lời Chúa. 
b) Đấng Christ sống trong chúng ta. 
c) thay đổi những thói quen của chúng ta. 

2 Một Cơ đốc nhân có sự sống mới trong Đức Chúa Trời. Để giữ đời sống mới này, một người phải 
a) noi theo gương của Chúa Giê-xu và không được thất bại. 
b) học và áp dụng mọi nguyên tắc và tiêu chuẩn Cơ đốc. 
c) sống mối tương giao không ngừng với Chúa Giê-xu. 

3 Khi chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời, Những thành viên trong gia đình mới của chúng ta gồm 
có 
a) thiên thần hộ mệnh. 
b) Đức  Chúa Trời và Con Ngài. 
c) tất cả những người tốt. 

4 Đời sống của Cơ đốc nhân được mô tả như 
a) việc đi bộ một mình trên một con đường dài. 
b) leo lên những nấc thang. 
c) bước đi, tay trong tay với Đức Chúa Trời. 

5 Khi sống đời sống Cơ đốc nhân, chúng ta sẽ 
a) trông đợi đối diện với những nan đề. 
b) trải qua một số nan đề. 
c) nản lòng vì các nan đề. 

6 Để đảm bảo sự cứu rỗi [của chúng ta], Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta 
a) thay đổi những thói quen của bản thân. 
b) ăn năn những tội lỗi của mình. 
c) chịu đựng khó khăn. 

7 Tại sao Đức Chúa Trời lại chọn trò chuyện với bạn? Vì 
a) Giờ đây khi bạn là Cơ đốc nhân, Đức Chúa Trời muốn lắng nghe bạn nói. 
b) Đức Chúa Trời là Cha thiên thượng của bạn và Ngài yêu thương bạn. 
c) Đức Chúa Trời muốn trò chuyện thành lời với tạo vật của Ngài. 

8 Mặc dù Đức Chúa Trời phán với chúng ta qua nhiều cách, nhưng cách chắc chắn nhất là qua 
…………… của Ngài 
a) tôi tớ. 
b) Lời. 
c) các ơn phước. 

9 Nghe tiếng phán của Chúa đòi hỏi 
a) chúng ta không cần nỗ lực gì cả. 
b) sự cô độc hoàn toàn. 
c) tâm linh của chúng ta tương giao với Chúa. 

10 Ba cách mà chúng ta có thể nghe tiếng phán của Chúa là qua 
a) lá số tử vi, người khác và lời cầu nguyện. 
b) sự suy gẫm, bói toán và các tạp chí. 
c) lời cầu nguyện, Kinh thánh và những Cơ đốc nhân khác. 

11 Điều gì sẽ giúp nuôi dưỡng linh hồn bạn? 
a) Đọc lời Chúa đều đặn. 
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b) Thảo luận vấn đề tôn giáo với những mục sư đã được tấn phong. 
c) Mua và sử dụng một bộ Giải nghĩa Kinh thánh. 
 
12 Chúng ta sẽ có sức mạnh thuộc linh nếu chúng ta 
a) thực hiện nhiều nghi lễ tôn giáo. 
b) trông cậy nơi Đức Chúa Trời và những lời hứa của Ngài. 
c) cố gắng để mỗi ngày trở nên hoàn thiện hơn. 

13 Chúng ta có thể giữ cho tâm linh được mạnh mẽ bằng cách tránh 
a) tất cả những người không tin Chúa. 
b) mọi hình thức giải trí. 
c) những thói quen vô luân. 

14 . Dạy trường Chủ nhật được xem là một hình thức 
a) luyện tập thuộc linh. 
b) nuôi dưỡng linh hồn bạn. 
c) gìn giữ cuộc sống bạn trong sạch. 

15 Dấu hiệu cho thấy những mối quan tâm của chúng ta đã thay đổi khi chúng ta tiếp nhận Đấng Christ là 
Cứu Chúa là 
a) nỗ lực mới để thành công. 
b) nhiều thời gian với Chúa. 
c) luyện tập thể dục mỗi ngày. 

16 Ngay sau câu “Lạy Cha chúng con ở trên trời” trong “Bài cầu nguyện chung” là câu: 
a) “Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ dùng”. 
b) “Xin tha tội lỗi cho chúng con.” 
c) “Danh Cha được nên thánh.” 

17 Nếu đọc Kinh thánh và cầu nguyện là những điều cần thiết với Cơ đốc nhân, thì việc đi nhà thờ cũng 
là điều 
a) ít cần thiết hơn. 
b) cần thiết hơn. 
c) cần thiết không kém. 

18 Làm chứng với người khác về Chúa Giê-xu là công việc của 
a) mục sư và truyền đạo mà thôi. 
b) tất cả mọi Cơ đốc nhân. 
c) Những Cơ đốc nhân trưởng thành mà thôi. 

19 Chúng ta dâng hiến tiền bạc cho công việc của Đức Chúa Trời vì 
a) chúng ta là con cái Chúa. 
b) sự cứu rỗi [dành cho chúng ta] đã được [Chúa] mua. 
c) Đức Chúa Trời cần tiền của chúng ta. 

20 Sự đồng công với Đức Chúa Trời trong việc gây dựng hội thánh Ngài luôn đòi hỏi 
………………………. của chúng ta 
a) sự ban cho. 
b) sự giảng dạy. 
c) sự thanh tẩy. 



 

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN 2 
Điền vào chỗ trống sau đây: 

Họ và tên …………………………………………………………………………………………………… 

Mã số học viên …………………………………………………………………………………………. 
                                 (để trống nếu bạn không biết.) 

Địa chỉ ……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Quốc gia …………………………………………………………………………………………………… 
 
Hướng dẫn 
 
Sau khi hoàn tất mỗi bài học, hãy điền vào bảng trả lời đánh giá bài học. Đọc cẩn thận từng câu hỏi vì chỉ 
có một câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi. Bôi đen câu trả lời bạn chọn. Be sure the number beside the 
spaces on the answer sheet is the same as the number of the question you are answering. 
 
Ví dụ 

1 Tái sanh có nghĩa là 
a) trẻ lại. 
b) tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu thế. 
c) bắt đầu một năm mới. 

Câu trả lời đúng là câu b) tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu thế nên bạn cần phải bôi đen câu b 
như hình minh họa sau đây: 

1 A  C 

 

Lật sang trang kề khi bạn đã sẵn sàng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cẩn thận bôi đen câu trả lời đúng cho mỗi câu. 
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1 A  B  C 8  A  B  C 15  A B C 

2 A  B  C 9  A  B  C 16  A B C 

3 A  B  C 10  A  B  C 17  A B C 

4 A  B  C 11  A  B  C 18  A B C 

5 A  B  C 12  A  B  C 19  A B C 

6 A  B  C 13  A  B  C 20  A B C 

7 A  B  C 14  A  B  C     

 
Kết thúc những yêu cầu của Phần 2. Để được chấm điểm, nộp bảng câu trả lời cho người hướng dẫn hay 
cho trung tâm tại khu vực của bạn. Tiếp tục hoàn tất Phần 2. Chúng tôi rấ vui khi bạn là học viên của viện 
và chúng tôi mong rằng bạn tiếp tục theo học các khóa học khác của viện đại học Toàn Cầu-ICI. 
 
Phần dành riêng cho văn phòng ICI 
Ngày  
Số điểm  
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CÂU HỎI PHẦN 2 

1 Những tiêu chuẩn xử sự của Cơ đốc nhân do………….. đặt ra 
a) nền văn hóa chúng ta đang sống. 
b) nền văn hóa chúng ta đang sống. 
c) Hội thánh địa phương của chúng ta. 

2 Chúa Giê-xu đã dạy rằng nước thiên đàng thuộc về những người 
a) chịu bắt bớ vì làm theo những điều Chúa muốn. 
b) không bao giờ tức giận với người khác. 
c) Vâng giữ mọi luật lệ của Cựu ước. 

3 “Luật Vàng” cho biết chúng ta phải 
a) cư xử với người khác theo cách chúng ta muốn người ta đối đãi với mình. 
b) Kiêng ăn và cầu nguyện ít nhất hai lần mỗi tuần. 
c) Nhận được sự cứu rỗi bằng việc làm những điều tốt. 

4 Chúng ta có thể đáp ứng tiêu chuẩn về sự sống mới của chúng ta qua 
a) nỗ lực của bản thân. 
b) Sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. 
c) Cả câu a và câu b. 

5 Chúa Giê-xu minh hoạ việc sống một cuộc đời Cơ đốc nhân thành công qua hình ảnh 
a) xây dựng một công trình trên nền chắc chắn. 
b) xây dựng lại một chiếc cầu gãy. 
c) nâng cấp một tòa nhà cũ. 

6 Tại sao Chúa Giê-xu sai Đức Thánh Linh đến thế gian? 
a) Để chúng ta có một Đấng hướng dẫn giúp đỡ 
b) Để chúng ta biết về những việc sẽ xảy ra ở tương lai 
c) Vì Chúa Giê-xu sắp chết 

7 Khi “bước đi trong Thánh Linh”, chúng ta 
a) không còn đối diện với những cám dỗ. 
b) bước vào một trận chiến thuộc linh. 
c) không kinh nghiệm những khó khăn. 

8 Câu phát biểu nào sau đây mô tả đúng nhất về những ân tứ của Đức Thánh Linh? 
a) Chúng ta có thể chọn bất kỳ ân tứ thuộc linh nào chúng ta muốn. 
b) Mọi Cơ đốc nhân đều có cùng một ân tứ. 
c) Đức Thánh Linh ban cho mỗi người một ân tứ khác nhau. 

9 Báp-têm bằng Thánh Linh được mô tả trong sách Công vụ chỉ đến kinh nghiệm 
a) Được kêu gọi chăm sóc. 
b) Sanh bông trái. 
c) Nói tiếng lạ. 

10 Đời sống của Chúa Giê-xu phản chiếu như thế nào qua chúng ta? 
a) Đời sống của Chúa Giê-xu mở rộng những khả năng bẩm sinh của chúng ta. 
b) Cuộc đời của chúng ta bày tỏ cho người khác thấy con đường dẫn đến  Chúa Giê-xu. 
c) Chúng ta thành công trong việc giải thích lẽ thật tôn giáo cho người khác. 

11 Cách một Cơ đốc nhân trò chuyện 
a) có một ảnh hưởng lớn đến lời làm chứng của người đó. 
b) không có liên hệ gì đến lời làm chứng của người đó. 
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c) có thể ảnh hưởng hoặc không đến lời làm chứng của người đó. 

12 Tại sao một người nên cầu thay cho những thành viên trong gia đình của người đó? 
a) Kinh thánh dạy chúng ta cầu nguyện cho gia đình mình và Đức Chúa Trời hứa sẽ đáp lời cầu nguyện 

đó. 
b) Họ thường không thể hay sẽ không cầu nguyện cho bản thân mình. 
c) Người chủ gia đình chịu trách nhiệm về tội lỗi của gia đình mình. 

13 Những cách thực tế để sống cho Đấng Christ trong gia đình bao gồm việc 
a) Cư xử theo cách công bình. 
b) Cầu xin sự tha thứ về những thất bại. 
c) Yêu cầu sự tôn trọng từ những thành viên trong gia đình. 

14 Một trong những lời chỉ dẫn của Đức Chúa Trời về vấn đề hôn nhân là 
a) Li dị người bạn đời chưa tin Chúa. 
b) Giữ lời thề hôn nhân. 
c) Cưới vì yêu. 

15 Khuôn mẫu của Đức Chúa Trời về cuộc sống của hôn nhân được bày tỏ qua việc chúng ta……. 
a) Không sửa phạt con cái khi chúng không vâng lời vì cho rằng đó là biểu hiện của tình yêu thương. 
b) Đưa con cái đến nhà thờ để chúng được dạy dỗ Kinh thánh. 
c) Chu cấp những nhu cầu thuộc thể và thuộc linh cho con cái mình. 

16 Sự tự do thoát khỏi tội lỗi mà chúng ta hiện đang có, có nghĩa là chúng ta có thể sống 
a) mà không bị cám dỗ. 
b) hoàn toàn được giải cứu khỏi tội lỗi. 
c) bị miễn nhiễm khỏi tội lỗi. 

17 Kinh thánh đã dùng hình ảnh minh hoạ nào để bày tỏ sự tự do thoát khỏi tội lỗi của chúng ta? 
a) Sự li dị. Xét về luật pháp, chúng ta được phân cách khỏi tội lỗi. 
b) Thắng trận. Chúng ta đã thắng hơn những khuynh hướng tội lỗi. 
c) Sự chết. Chúng ta bị định tội chết nhưng đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. 

18 Con đường chân chính dẫn đến thiên đàng được tỏ bày cho chúng ta qua 
a) tổ tiên của chúng ta. 
b) Lời Chúa. 
c) những ông đồng bà cốt và người theo thuyết duy linh. 

19 Hướng về sự tự do trong tương lại với lòng tin chắc giúp chúng ta 
a) không chú ý đến hiện tại. 
b) mơ mộng cả ngày. 
c) Bỏ qua những thất bại và tổn thương của quá khứ. 

20 Đời sống Cơ đốc nhân và sự tự do mới của chúng ta phụ thuộc vào 
a) việc đấng Christ sống trong chúng ta. 
b) khả năng trở nên người tốt của chúng ta. 
c) kiến thức về tôn giáo của chúng ta. 
 
 
 
 
 
LỜI KẾT  
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Các bạn học viên thân mến, 
 
Chúng tôi hi vọng tài liệu học này khiến bạn ngừng lại để suy nghĩ vế mối tương giao giữa bạn với Đức 
Chúa Trời. Sau khi học mỗi bài học và trả lời các câu hỏi, bạn có tự hỏi rằng “Tôi đã thật sự là Cơ đốc 
nhân chưa? Tôi đã biết Đức Chúa Trời chưa? Ngài có thật sự sống động trong đời sống của tôi không?”. 
Chúng ta đều đã làm những điều sai trật trong đời sống mình. Chúng ta đã làm tổn thương bản thân chúng 
ta và người khác. Kinh thánh gọi đó là tội lỗi và tất cả chúng ta thảy đều phạm tội. “Vì mọi người đều đã 
phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Tội lỗi khiến chúng ta không nhận ra 
rằng Đức Chúa Trời là một Người Cha yêu thương. Nhưng mặc cho tội lỗi của chúng ta, Đức Chúa Trời 
vẫn yêu thương chúng ta. Ngài yêu chúng ta đến nỗi đã sai Con Ngài đến thế gian và chết thay cho chúng 
ta. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy 
không bị hư mất nhưng được sự sống đời đời” (Giăng 3: 16). Chúa Giê-xu đã mang lấy hình phạt mà 
chúng ta đáng phải chịu vì tội lỗi mình khi Ngài chết thay cho chúng ta. 
Bạn có muốn chắc chắn rằng Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của bạn không? Cách thực hiện rất đơn giản: 
 
• Xưng nhận bạn là một tội nhân bị xa cách khỏi Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài tha thứ cho bạn. 
• Hết lòng tin cậy Chúa Giê-xu và cầu nguyện tiếp nhận Ngài là Cứu Chúa của bạn. 
 
Bạn có thể tự cầu nguyện với Chúa bằng lời cầu nguyện sau đây: 

Lạy Chúa Giê-xu, 

Con biết con là một tội nhân. Xin hãy tha thứ cho con. Con tin Ngài là Con của Đức  Chúa Trời. Cảm tạ 
Chúa đã chết thay cho con về những tội lỗi của con. Xin Chúa hãy bước vào đời sống con và giúp con tỏ 
bày chính Ngài qua đời sống của mình. Xin hãy là Cứu Chúa của con trong ngày hôm nay. Cảm tạ Chúa 
vì Ngài đã cứu con. Amen. 
 
Nếu bạn đã cầu nguyện như trên và bạn cầu nguyện bằng cả tấm lòng, tội lỗi của bạn đã được tha và bạn 
nhận lãnh sự sống đời đời. Chúa Giê-xu là Chúa của đời sống bạn. “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì 
Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.” (I 
Giăng 1:9). 
Chào mừng bạn đến với gia đình của Đức Chúa Trời. Chúng tôi muốn cùng chia sẻ niềm vui với bạn. Vậy 
nên, hãy viết thư và chia sẻ với chúng tôi những điều Chúa đã làm trong đời sống bạn. Xin Chúa ban 
phước cho bạn! 
....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

NAME ............................................................................... 
 
Bạn có biết người bạn nào càn biết về Chúa Giê-xu không? 
Hãy gởi tên và địa chỉ người bạn của bạn cho chúng tôi để chúng tôi có thể giúp trả lời những câu hỏi 
trọng đại của cuộc sống. 

TÊN ............................................................................... 

ĐỊA CHỈ ........................................................................... 

.......................................................................................... 
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