ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวติ คริสเตียน

ชื่อ
วันที่

การสอบ

ชัน้

คะแนน

ข้ อสอบคําถามถูกผิด (ข้ อละ 2 คะแนน )
คําแนะนํา:

ให้ ใส่เครื่ องหมาย
ให้ ใส่เครื่ องหมาย

X
0

หน้ าข้ อที่ถกู
หน้ าข้ อที่ผิด

1. _______ คริ สเตียนไม่จาํ เป็ นต้องเจริ ญเติบโตฝ่ ายวิญญาณ
2. _______ ผูท้ ี่ดาํ เนิ นชีวติ ในความบาปคือผูท้ ี่ตายฝ่ ายวิญญาณ
3. _______ การเป็ นคริ สเตียนที่ประสบความสําเร็ จนั้น ท่านต้องเรี ยนรู ้ที่จะจัดการอารมณ์ (ความรู ้สึก) ของ
ท่าน
4. _______ ก่อนที่ท่านทําตามนํ้าพระทัยของพระเจ้าได้ ท่านต้องสํารวจดูวา่ พระเจ้าต้องการให้ท่านทําอะไร
5. _______ คริ สเตียนที่ประสบความสําเร็ จไม่เคยทําความผิดเลย
6. _______ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ไม่ได้ทาํ อะไรในชีวิตของเราหลังจากที่เรารับเชื่อเป็ นคริ สเตียน
7. _______ คริ สเตียนไม่ควรกําหนดเป้ าหมายแบบลงรายละเอียด เพราะจะทําให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ไม่
สามารถช่วยคนๆ นั้นได้
8. _______ การบัพติศมาในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นของประทานจากพระเจ้า เพื่อช่วยให้เราเป็ นคริ สเตียน
ที่ประสบความสําเร็ จและเต็มไปด้วยฤทธิ์ เดชมากขึ้น
9. _______ เมื่อท่านเป็ นคริ สเตียน พระเจ้าจะทรงเปลี่ยนทัศนคติ อารมณ์ และความตั้งใจของท่านในทันที
10. ______ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นอีกชื่อหนึ่งของพระเยซู คริ สต์
11. ______ พระเจ้าพูดกับคนทางจิตสํานึ กผิดชอบของพวกเขา
12. ______ ทุกคนมักรู ้สึกผิดเมื่อเขาหรื อเธอทําบาป
13. ______ คริ สเตียนควรบอกความรู ้สึกของตนเองกับผูอ้ ื่นอย่างมีอิสระและเปิ ดเผยอยูเ่ สมอ
14. ______ ทางที่ดีที่สุดที่จะขจัดความรู ้สึกที่แย่ๆของท่านที่มีต่อคนอื่นคือบอกให้พวกเขารู ้ท้ งั หมดว่าท่าน
รู ้สึกอย่างไร
15. ______ คริ สเตียนจะต้องพัฒนาทัศนคติให้สอดคล้องตามหลักพระคัมภีร์ หากพวกเขาจะแสดงอารมณ์
อย่างเป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้า
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คําถามประเภทถูก-ผิด (ต่อ)
16. ______ ท่านจะต้องรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เพื่อที่จะเป็ นคริ สเตียนที่ประสบความสําเร็ จ
และเข้าสู่ สวรรค์
17. ______ พระคัมภีร์บอกว่าท่านมีเสรี ภาพที่จะทําสิ่ งต่างๆ ที่จะทําให้คนอื่นเจ็บปวดได้
18. ______ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ สิ้นพระชนม์ที่กางเขนเพื่อรับโทษบาปแทนท่าน

คําถามปรนัย
ให้เลือกคําตอบที่ถูก แล้วใส่ ตวั อักษรของคําตอบข้อนั้นลงในช่องว่างหน้าคําถามนั้น (2 คะแนน)
1. _______ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ คือ
ก. พระเจ้าพระบิดา
ข. พระเยซู
ค. ผูท้ ี่เท่าเทียมกับพระเจ้าพระบิดา และพระเจ้าพระบุตร
2. ________ เมื่อแบ่งปั นกับครอบครัวของท่านเกี่ยวกับสิ่ งที่พระเยซู ทรงทําในชีวติ ท่านควรจะ
ก. โต้แย้งกับพวกเขาอยูเ่ สมอ
ข. โต้แย้งกับพวกเขาในบางครั้ง
ค. ไม่ควรโต้แย้งกับพวกเขา
3. ________ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ตอ้ งการนํามนุษย์เข้าสู่ ความจริ งทั้งมวล
ก. ก่อนที่จะเป็ นคริ สเตียนเท่านั้น
ข. หลังจากเป็ นคริ สเตียนเท่านั้น
ค. ตลอดเวลา

คําถามให้ จับคู่

ใส่ ตวั อักษรของคําตอบข้อนั้นลงในช่องว่าง (ข้อละ 2 คะแนน)
______ 1. วิญญาณ

ก. การเห็น

______ 2. บุคลิกภาพ

ข. จิตใจ

______ 3. บุคลิกภาพ

ค. ความรู ้สึก (อารมณ์)

______ 4. ด้านร่ างกาย

ง. การได้ยนิ

______ 5. ด้านร่ างกาย

จ. ตายไปแล้วสําหรับคนที่ไม่เป็ นคริ สเตียน
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คําถามอัตนัย
1.

ห้าขั้นตอนสู่ การเป็ นคริ สเตียนที่ประสบความสําเร็ จมีอะไรบ้าง? (10 คะแนน)
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________

2.

พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงทําอะไรในวันนี้? (6 คะแนน)
ก. _____________________________________________________________________________
ข. _____________________________________________________________________________
ค. _____________________________________________________________________________

3.

ในวิชานี้ เราใช้เวลาหนึ่งวันในการพูดเรื่ องการกําหนดเป้ าหมาย (10 คะแนน)
ก. ยกตัวอย่างเป้ าหมายประจําวันที่ท่านทําในสัปดาห์น้ ีมาหนึ่งตัวอย่าง

ข. อธิ บายคร่ าวๆว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อท่านพยายามทําให้เป้ าหมายของท่านสําเร็ จ

4.

เพราะเหตุใดคริ สเตียนจึงควรกําหนดเป้ าหมายใหม่? (5 คะแนน)
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5.

จงเขียนข้อพระธรรมที่ให้ท่องจําข้างล่างนี้ (17 คะแนน)

