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Các Chìa Khóa Dẫn Đến Thành Công Của Teen 
Challenge 
Phần 2:  Nhìn kỹ hơn vào mô hình môn đệ hóa Cơ đốc  
Tác giả: Dave Batty 

 

A. Các mô hình điều trị nghiện ma túy  
 

1. Mô hình y tế 

2. Môn hình tâm lý  

3. Mô hình giáo dục  

4. Mô hình môn đệ hóa Cơ đốc  

 

B. Mô hình môn đệ hóa Cơ đốc được sử dụng tại TC 
 

Teen Challenge là một mục vụ Đại Mạng Lệnh tập trung vào truyền giảng và môn đệ 

hóa.  

 

 

C. Nhìn kỹ hơn vào mô hình môn đệ hóa Cơ đốc  
 

1. Môn đệ hóa khkông phải là một __________________ như sự cứu rỗi hoặc chữa 

lành bệnh. 

 

2. Không có đường tắt trong môn đệ hóa. Chúa Giê-su đã ở 3 năm với các môn đồ 

của Ngài.  

3. Mỗi nhân sự trong mục vụ của bạn cần phải trở thành một __________________ 

về môn đệ hóa Cơ đốc. 

 

4. Môn đệ hóa hiệu quả sinh ra những người sẽ môn đệ hóa người khác. 

2 Ti-mô-thê 2:2 

 

 

D. Mười đặc tính của môn đệ hóa Cơ đốc  
 

10 đặc tính môn đệ hóa này chưa phải là một danh sách đầy đủ, nhưng chúng cung cấp 

một cái nhìn về những khía cạnh then chốt của kỷ luật cá nhân này.  

 

1. Môn đệ hóa Cơ đốc lấy __________________ – làm trọng tâm, không phải  

__________________ làm trọng tâm. 

 

Làm thế nào để bạn giúp h ọ phát triển sự lệ thuộc vào Chúa, chứ không phải vào 

chính bạn?  

 

Hê-bê-rơ 12:1-2 
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2. Môn đệ hóa Cơ đốc có định hướng __________________ 

 

Bạn đang giúp họ có một hy vọng thực tế cho tương lai của họ như thế nào?  

 

Bạn đang xây dựng tầm nhìn cho đời sống của họ như thế nào?  

 

Phi-líp 3:12-14 

 

 

 

 

3. Môn đệ hóa Cơ đốc bao gồm yếu tố __________________ 

 

Bạn đang chờ đợi Chúa làm gì trong đời sống họ? 

 

Ai sẽ là Nicky Cruz tiếp theo? 

 

Luca 1:37      Mác 16:15-18 

 

 

 

 

4. Môn đệ hóa Cơ đốc lấy __________________ làm trọng tâm, không phải lấy 

thông tin làm trọng tâm  

 

-- áp dụng cá nhân  

 

-- đặt mục tiêu  

 

Bạn có đang cho họ quá nhiều thông tin? 

 

Bạn có đang giúp họ phát triển một khuôn mẫu giải quyết vấn đề bằng cách áp 

dụng Kinh thánh cách cá nhân? 

 

Gia-cơ 1:22-25 

 

 

 

 

5. Môn đệ hóa Cơ đốc được tiến hành bởi __________________________, không 

bởi áp đặt  

 

Bạn đang khiến họ tự chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của họ như thế nào?  

 

Mác 8:34 
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6. Môn đệ hóa Cơ đốc bao gồm sự __________________ 

 

Bạn đang làm gương cho sự vâng lời tự nguyện như thế nào?  

 

Ma-thi-ơ 28:19-20       Giăng 14:21 

 

 

 

 

7. Môn đệ hóa Cơ đốc đặt cơ sở trên một __________________  bên ngoài bản thân 

 

Bạn đang dạy họ sử dụng quyền năng của Chúa trong đời sống họ như thế nào?  

Bạn đang dạy họ nương dựa vào Chúa như thế nào?  

 

Giăng 15:3-8         Giăng 5:19 

 

 

 

 

8. Môn đệ hóa Cơ đốc lấy __________________ làm trọng tâm, không phải sản xuất 

hàng loạt.  

 

Bạn đang yêu thương họ như thế nào?  

 

Giăng 13:34-35              Giăng 14:21              1 Cô-rinh-tô 13:1-3 

 

 

 

 

9. Môn đệ hóa Cơ đốc lấy __________________ làm trọng tâm, không phải lấy 

thành công làm trọng tâm  

 

Bạn đang giúp h ọ phát triển tính cách tin kính như thế nào?  

 

1 Sa-mu-ên 16:7                   Rô-ma 5:3-5                       1 Phi-e-rơ 3:3-4 

 

 

 

 

10. Môn đệ hóa Cơ đốc có giới hạn về __________________ 

 

Bạn không có sự bảo đảm về việc bạn có bao nhiêu thời gian để môn đệ hóa Cơ 

đốc nhân mới này.  

 

Làm thế nào bạn biết thời điểm của Chúa cho sự thay đổi trong đời sống của họ?  

Giăng 4:35 

 

 

 

Nhu cầu những chuyên gia môn đệ hóa là căn bản cho thành công tương lai của mục vụ này.  


