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Huấn luyện người mới tin Chúa như thế nào? 
Tờ ghi chú cho giáo viên—Có đáp án cho người tham dự 
Tác giả: Đa-vít Bát-ti 

Huấn luyện người mới tin Chúa (hoặc sắp tin Chúa) khác gì với huấn luyện những người đã 
tin Chúa được vài năm? 
 

1. Noi gương Chúa Giê-su - trò chuyện với người ta tùy theo mức độ của họ 

A. Kết nối với thế giới của họ 

B. Nền văn hóa của họ 

C. Ngôn ngữ của họ 
 

2. Học viên của bạn xuất thân từ đâu? 

A. Nền tảng gia đình của họ 
Nó lành mạnh hoặc rối ren như thế nào? 

 
B. Họ có theo tôn giáo nào không? 

 
C. Trình độ giáo dục của họ ở mức nào? 

Trình độ đọc? 
 

D. Sử dụng ma túy có ảnh hưởng thế nào đến việc học tập hiện tại của họ? 
 

Nguồn xem các hình ảnh quét não:  www. AmenClinics.com 
 

3. Giảng dạy giống như Đức Thánh Linh 

A. Là Đấng ở cùng để dẫn dắt chúng ta vào lẽ thật 

B. Không giống như vị tướng chỉ huy quân đội - đưa ra mọi quyết định cho 
những người dưới quyền chỉ huy của mình  

 
4. Sứ mệnh  của chúng tôi 

A. Sứ mệnh của Thách Thức Thanh Thiếu Niên là truyền giảng và môn đồ hóa 
cho người gặp phải những vấn đề kiểm soát đời sống, đồng thời khởi xướng 
quá trình môn đồ hóa cho tới khi học viên có thể sống như một Cơ Đốc nhân 
trong xã hội, áp dụng những nguyên tắc thuộc linh và theo Kinh thánh vào các 
mối quan hệ với gia đình, hội thánh, với công việc họ đã chọn và cộng đồng. 
 

B. Thách Thức Thanh Thiếu Niên cố gắng giúp con người trở nên  
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1) lành mạnh trong tâm trí  
2) cân bằng trong cảm xúc  
3) được điều chỉnh về mặt xã hội  
4) khỏe mạnh trong thân thể 
5) sống động trong tâm linh 

 
5. Huấn luyện một cách cân bằng cho người mới tin Chúa 

A. Lối sống giống với Chúa Giê-su 

B. Chiến thắng vấn đề (nan đề) 

C. Sự phục vụ Cơ Đốc—mục vụ  

 
 

6. Bạn tiếp cận việc giảng dạy bằng cách nào? 

Có dựa trên Kinh thánh hay không? 
  Ma-thi-ơ 7:24-27 
 Đoạn Kinh thánh này chỉ ra hai cách tiếp cận nào? 
 1. Người nghe nhưng không áp dụng những lẽ thật này—kẻ ngu dại  

 2. Người nghe và áp dụng những lẽ thật này—người khôn ngoan  
 
 
Phương pháp giảng dạy theo Kinh thánh 

Bước 1:  Biết thông tin 

Bước 2:  Liên hệ những lẽ thật này với đời sống bạn  

Bước 3:  Áp dụng cho bản thân  Hãy làm điều đó!  

 
7. Tăng trưởng là cả một quá trình 

Tập trung vào lẽ thật và dành thời gian kết nối với từng học viên ở mức độ cá nhân. 
 

8. Các câu hỏi thảo luận 

 

 

 
Thông tin liên hệ:  www.Globaltc.org        www.iTeenChallenge.org 


