
Các Thực hành Cơ Đốc 
Bài kiểm tra tự luận 2     Tái bản lần thứ năm 

 
Hướng dẫn: 
 
 Viết câu trả lời vào tờ giấy mà bạn được phát. Đừng viết vào tờ đề kiểm tra này. Trả lời 
rõ ràng nhất có thể. Hãy trình bày cụ thể (đi vào vấn đề chính). Một số câu hỏi nêu rõ số phần 
hoặc số câu cần trả lời để được điểm trọn vẹn của câu hỏi đó. Một số câu hỏi kèm theo một 
câu hỏi khác trong ngoặc. Đây là cùng một câu hỏi với cách diễn đạt khác. 
 
Câu hỏi 
 
1. Mục đích của lễ báp-tem nước là gì? 
 (Tại sao bạn lại cần được báp-tem nước?) (10 điểm) 
 
2. Khi dự lễ tiệc thánh, bạn nên nghĩ về những điều gì? 
 (Tại sao lại có lễ tiệc thánh?) 
 Câu trả lời có 5 phần (mỗi phần 3 điểm) 
 
3. Làm thế nào để bạn trở thành người quản trị cho Chúa? (5 điểm) 
 
4. Liệt kê ba điều mà Chúa đã ban cho bạn để quản trị. Giải thích xem bạn có thể làm thế 

nào để quản trị tốt từng điều, và việc này sẽ tác động như thế nào tới đời sống  
thường ngày của bạn. 

 Câu trả lời có 3 phần (mỗi phần hoàn thiện được 5 điểm) 
 
5. Tại sao lại có hội thánh địa phương? 
 (Hai mục tiêu lâu dài của hội thánh địa phương là gì?) 
 Câu trả lời có 2 phần (mỗi phần 5 điểm) 
 
6. Trên lớp, chúng ta đã thảo luận về những điều mà một người có thể làm để thích thú  

trở thành một phần của hội thánh địa phương. Có bốn chỉ dẫn hay nguyên tắc làm nên 
một hội thánh khỏe mạnh. Kể tên ba nguyên tắc trong đó. (Mỗi phần 4 điểm) 

 
7. Viết một lời chứng theo những chỉ dẫn trên lớp. Giúp người nghe thấy rằng bạn đã dùng 

một câu Kinh thánh để giúp bản thân tăng trưởng trong một lĩnh vực cụ thể như thế nào. 
(16 điểm) 

 
8. Lấy ví dụ về một lời cầu nguyện mà Chúa đã đáp lời bạn trong tuần qua. (5 điểm) 
 
9. Viết các câu cần học thuộc. (12 điểm, mỗi câu 4 điểm) 

 
 


	Câu hỏi

