
CÂU HỎI BÀI HỌC 
 

 
HƯỚNG DẪN  

 
Điền thông tin bằng chữ HOA:  

 
Họ và tên: .............................................................................................................................. 
Hộp thư: ................................................................................................................................ 
Địa chỉ: .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 
Thành phố: ............................................................................................................................ 
Tỉnh/State………………………………………………Mã bưu điện/Zip Code .................. 
Quốc gia:................................................................................................................................ 
Địa chỉ email:......................................................................................................................... 
 
 
Để nhận được chứng chỉ cho loạt bài Những câu hỏi quan trọng trong đời sống, hãy trả lời tất cả 
các câu hỏi trong sách này. 
 
Cẩn thận cắt theo dấu có sẵn trên bảng trả lời và trang có tên và địa chỉ của những người bạn của 
bạn. 
Gởi những trang này đến người hướng dẫn hoặc văn phòng ICI của bạn theo địa chỉ ở bìa sau. 

 
Còn bây giờ, bạn đã sẵn sàng hoàn tất Những câu hỏi Ôn tập Bài học từ Bài 1-6 

 
Trả lời mọi câu hỏi theo khả năng của bạn, rồi gởi bảng trả lời cho người hướng dẫn hoặc 

văn phòng ICI theo hướng dẫn ở cuối sách. 
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BÀI 1 
 

1. Tôi đã làm tất cả các phần “Thực hành” trong Bài 1, trả lời mọi câu hỏi và học thuộc lòng 
tất cả các câu Kinh Thánh.  Có.   Không  

2. Cách duy nhất để học về lẽ thật liên quan đến việc tạo dựng nên con người và thế giới là 
từ ……………………………………………………………. 

3. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người và thế giới để Ngài ……………. 
4. Bệnh tật và sự chết được đem vào thế gian…………………………………. 
5. Hình phạt đối với tội lỗi của chúng ta được …………………………….cất đi khỏi chúng 

ta.  
 
 

BÀI 2 
 

1. Tôi đã làm tất cả các phần “Thực hành” trong Bài 2, trả lời mọi câu hỏi và học thuộc lòng 
tất cả các câu Kinh Thánh.  Có.   Không  

2. Tôi cần biết lẽ thật về Đức Chúa Trời vì Ngài là…………………………,  
………………………………. Và ……………………………của tôi.  

3. Bạn có thể biết lẽ thật về Đức Chúa Trời từ chính những lời Ngài đã phán trong Lời Ngài, 
là Kinh Thánh. Bạn cũng có thể biết lẽ thật về Đức Chúa Trời qua 
……………………………………..của cá nhân bạn.  

4. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tình yêu thương. Ngài biết mọi sự và Ngài có thể 
làm …………………………………………………………… 

5. Đức Chúa Trời muốn bạn trung thực và thành tâm trong khi thờ phượng Ngài. Chúa cũng 
muốn bạn cảm tạ Chúa về ………………………..mà Ngài dành cho bạn.  
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BÀI 3 

 
1. Tôi đã làm tất cả các phần “Thực hành” trong Bài 3, trả lời mọi câu hỏi và học thuộc lòng 

tất cả các câu Kinh Thánh.  Có.   Không  
2. Bạn và tôi được sinh ra để làm con cái của Đức Chúa Trời và để …………... 

………………………………………………………. giống như Ngài.  
3. Là con người, chúng tôi có thể phân biệt đúng sai, thưởng thức cái đẹp, suy nghĩ, thờ 

phượng Đức Chúa Trời và khiến mọi việc hữu ích. Tất cả những khả năng này cho thấy 
tôi đã ………………………………….. trong tôi.  

4. Khi tôi làm điều sai và chỉ sống để thoả mãn những ham muốn của bản thân, điều này 
cho thấy hình ảnh của Đức Chúa Trời ở trong tôi đã bị …………… 

5. Để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, tôi phải để Ngài …………………………. 
Bản tính của tôi và để ……………………………..hình ảnh của Ngài trong tôi.  

6. Khi tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, tôi đã trở nên con cái của Đức Chúa 
Trời và hình ảnh của Ngài ở trong tôi đã được phục hồi. Đức Chúa Trời cho thấy điều 
này xảy ra qua ………………………của Ngài, qua sự làm chứng của 
…………………………….của Ngài và qua …….. 
……………………………………………………………..trong tôi.  

 
BÀI 4 

 
1. Tôi đã làm tất cả các phần “Thực hành” trong Bài 4, trả lời mọi câu hỏi và học thuộc lòng 

tất cả các câu Kinh Thánh.  Có.   Không  
2. Gạch dưới những câu mô tả người đã được đáp ứng nhu cầu lớn nhất của bản thân:  

Marta đã nhận được sự sống thuộc linh từ 
Đức Chúa Trời. 

Thomas đã tìm ra cách kiếm nhiều tiền 
hơn. 

Jonas đã được chữa sáng mắt.  Carl đã cầu xin Chúa Giê-xu Christ cứu 
anh.  

 
3. Tội lỗi lớn nhất là ……………………………………..  Mạng lệnh quan trọng nhất của 

Đức Chúa Trời là ………………………………….Chúa.  
4. Thời điểm thuật tiện nhất để tôi xin Chúa Giê-xu Christ cứu mình là…… 

……………………………………………………………………………. 
5. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng nhu cầu về thức ăn và đồ mặc của tôi nếu 

tôi để ……………………………..là thứ tự ưu tiên hàng đầu. 
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BÀI 5 
 

1. Tôi đã làm tất cả các phần “Thực hành” trong Bài 5, trả lời mọi câu hỏi và học thuộc lòng 
tất cả các câu Kinh Thánh.  Có.   Không  

2. Khi con cái Đức Chúa Trời chết đi, tâm linh của người đó sẽ đi đến ……… 
………………………………… 

3. Khi Chúa Giê-xu quay trở lại trần gian, những ai thuộc về Ngài sẽ được nhận thân thể 
mới giống như …………………………………………… 

4. Thiên đàng là nơi Đức Chúa Trời chuẩn bị cho những ai ………………. 
…………………………………. Và âm phủ là nơi Chúa chuẩn bị cho Sa-tan và những 
kẻ …………………………………………… 

5. Tôi chọn đi theo con đường đến thiên đàng khi tôi tuyên xưng ………….. 
………………………..của mình với Chúa và tiếp nhận …………………. 
làm Cứu Chúa của tôi. 

 
BÀI 6 

1. Tôi đã làm tất cả các phần “Thực hành” trong Bài 4, trả lời mọi câu hỏi và học thuộc lòng 
tất cả các câu Kinh Thánh.  Có.   Không  

2. Những ai thuộc về Hội thánh thực sự là những người làm theo ……………. 
………………………………………… như người lãnh đạo của họ. 

3. Hội thánh thực sự thực hiện bốn việc chính. Hãy kể những việc đó bằng cách hoàn tất câu 
sau: 
Hội thánh thực sự thờ phượng ……………………………………, trình bày 
…………………………………………….về Chúa Giê-xu, dạy dỗ………… 
………………………………………cho các thuộc viên và chăm sóc những người 
………………………………………………………………………… 

4. Những người thuộc về Hội thánh thực sự sẽ giúp đỡ nhau cùng lớn lên về mặt thuộc linh 
qua việc ……………………………………………………… 

5. Kiểu đắc thắng mà Hội thánh thực sự sẽ có được bao gồm cả việc hoàn toàn đánh bại 
……………………………………………………………………… 
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CÂU HỎI VÀ NHẬN XÉT CỦA BẠN 
Có lẽ, bạn cũng muốn bày tỏ những nhận xét cá nhân về những bài học này. Nếu vậy, hãy 
trả lời mỗi câu hỏi theo chỉ dẫn dưới đây.  

 
1. Bạn đã hiểu được chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm 

Cứu Chúa của bạn khi học Bài 1 chưa?   Có/ Không  
2. Nếu bạn chưa tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa, thì sau loạt bài học này, bạn đã tiếp 

nhận Ngài chưa?  Có/Không  
3. Nếu bạn vẫn chưa tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa, bạn có muốn tiếp nhận Ngài 

ngay bây giờ không?  Có/Không 
4. Bạn có là thuộc viên của một Hội thánh địa phương nào không?  Có/Không 

Nếu có, hãy ghi tên của Hội thánh: ………………………………………… 
5. Bạn muốn có địa chỉ của một Hội thánh địa phương trong khu vực của bạn không? 

 Có/Không 
6. Những bài học này bao gồm nhiều lẽ thật về Đức Chúa Trời. Lẽ thật nào đã giúp ích cho 

bạn nhiều nhất trong cuộc sống hiện tại?  
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

7. Nếu muốn, bạn có thể trình bày một nhu cầu đặc biệt hoặc nan đề mà bạn muốn những 
anh em Cơ đốc cầu thay cho bạn. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

8. Bạn có muốn nhận thông tin về những khóa học giống khóa học này không  
Có/ Không  

 
Chúc mừng bạn đã hoàn tất những bài học này và hoàn tất Phần câu hỏi Ôn tập Bài học. 
Hãy gởi bảng trả lời cho người hướng dẫn hay văn phòng ICI theo địa chỉ ghi ở bìa sau. 

Xin Chúa ban phước cho bạn khi bạn yêu mến và hầu việc Ngài. 
 

 
 
 



HÃY GỞI CHO CHÚNG TÔI TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CỦA NHỮNG 
BẠN BÈ CỦA BẠN. 

Chúng tôi sẽ gởi cho họ Bài 1 của loạt bài 
“Những câu hỏi quan trọng trong đời sống” 

 
Ghi rõ ràng bằng chữ IN HOA  
Họ và tên.....................................................................................................................  
Địa chỉ ........................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Thành phố ...................................................................................................................  
Tỉnh………………………………………… Mã bưu điện .......................................  
Quốc gia......................................................................................................................  

 
Họ và tên.....................................................................................................................  
Địa chỉ ........................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Thành phố ...................................................................................................................  
Tỉnh………………………………………… Mã bưu điện .......................................  
Quốc gia......................................................................................................................  

 
Họ và tên.....................................................................................................................  
Địa chỉ ........................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Thành phố ...................................................................................................................  
Tỉnh………………………………………… Mã bưu điện .......................................  
Quốc gia......................................................................................................................  

 
Họ và tên của bạn .....................................................................................................  
Địa chỉ .......................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
Thành phố .................................................................................................................  
Tỉnh………………………………………… Mã bưu điện.....................................  
Quốc gia .....................................................................................................................  
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