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05 – Gây dựng/Phát triển Hội Thánh  

PHẦN CÂU HỎI : 
 
Chọn và đánh dấu vòng tròn trên câu trả lời đúng nhất. 
 
1. Câu nào là quan điểm sai trật về Hội thánh? 1 điểm 
 

a) Sự ra đời của một nền kinh tế vương quốc  
b) Nền tảng của công cuộc rao truyền Phúc âm 
c) Nơi nhóm họp mỗi tuần của dân sự Chúa   
d) Nguồn sức mạnh của  việc môn đồ hóa  

 
2. Tại sao các hội thánh tế bào hoạt động rất hiệu quả ? 1 điểm 
 

a) Các hội thánh tế bào nhờ cậy hàng giáo phẩm hay tăng lữ chuyên nghiệp đi thăm 
viếng kẻ ốm đau   

b) Hội thánh tế bào có thể nhân rộng ra khi nó trở nên quá đông  
c) Mỗi thành viên đều có một vai trò để hoàn thành  
d) Là cơ cấu tự nhiên cho việc đào tạo, huấn luyện 
e) a & b 
f) b, c & d  
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3. Cơ cấu và đường lối lãnh đạo của một ‘hội thánh với tinh thần đầy tớ phục vụ’ diễn 
ra thế nào? 1 điểm 
 

a) Các trưởng nhóm tế bào  
b) Những người năng nổ  
c) Các sứ đồ và trưởng lão  
d) Các phần tử lãnh đạo với tinh thần của người đầy tớ phục vụ   

 
4. Hội thánh là gì, là ai? 1 điểm 
 

a) Ngôi nhà thờ tại thành phố địa phương của bạn  
b) Những tín đồ Tin Lành và Công giáo  
c) Là thuộc về những kẻ tin (tín đồ) 
d) Những phần tử thuộc hàng giáo phẩm  
e) b & d 

 
5. Chúa Giê-su phán : “Ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá này, các cửa  âm phủ chẳng thắng 
được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc 
dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ 
được mở ở trên trời.”  Khúc Kinh thánh này nằm ở địa chỉ nào trong các địa chỉ dưới đây? 
1 điểm 
 

a) Công vụ. 15:16 
b) Mat. 26:61 
c) Lu-ca 12:8 
d) Mat, 16:18-19  

 
 
 

  
Trả lời ngắn gọn những câu hỏi dưới đây : 
 
6. Hãy cho biết vài yếu tố thuận lợi của Hội thánh tế bào khi gặp phải sự bắt bớ, khó 
khăn? 2 điểm 
 
 

………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………..  

 
7. Hãy cho biết theo Tân Ước, thì hội thánh vào thời kỳ của vụ thu hoạch cuối mùa 
(tức thời kỳ sau rốt) cần có cơ cấu hay mô hình như thế nào? 2 điểm 
 
 
              …………………………………………………………………………………………… 
             ……………………………………………………………………………………………. 
             ……………………………………………………………………………………………. 
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8. Thơ I Cô-rinh-tô 12-14 có giải thích về các ân tứ của Đức Chúa Trời và chỉ dẫn 
chúng ta cách sử dụng các ân tứ đó một cách phải lẽ. Hãy cho biết đó là những ân tứ gì? 2 
điểm 
 
            ………………………………………………………………………………………. 

                         
……………………………………………………………………………………….    

  
            ………………………………………………………………………………………. 
 
9. Giải thích thế nào gọi là ‘cung cách lãnh đạo theo tinh thần đầy tớ phục vụ’? 3 điểm 
 
 
            …………………………………………………………………………………………. 
 
            ………………………………………………………………………………………….   
  
            …………………………………………………………………………………………. 
 
 
10. Một hội thánh tế bào phát triển theo cấp số ‘cộng’ hay cấp số ‘nhân’? 3 điểm 
 
 
            ………………………………………………………………………………………….. 
 
             
 

Trả lời mỗi câu hỏi dưới đây bằng một đoạn văn viết có kèm theo ít nhất là một câu Kinh thánh để 
hỗ trợ cho việc ứng dụng: 
 
 
11. Tại sao gây dựng các hội thánh mới? 4 điểm 
 
    

………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
12. Kinh Thánh dạy rõ ràng về sự thực hữu của hai vương quốc và hai kẻ trị vì. Bạn có 
thể giải thích về hai vương quốc này không? 4 điểm 
 
 

………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 

  
 
Viết câu trả lời với 300 từ : 
 
13. Hội thánh là gì? 25 điểm 
 

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