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Giới thiệu về tư vấn tại Thách Thức Thanh Thiếu Niên 
Tác giả: Đa-vít Bát-ti 

1. Thực tế khi làm việc tại Thách Thức Thanh Thiếu Niên

a. Khi người ta đến đây, họ gặp rất nhiều _____________________________

b. Nhiều người từng phải chịu _____________________________ sâu sắc

c. Chấn thương về tâm lý

d. 90% phụ nữ từng bị lạm dụng _____________________________

e. Phần đa nhân sự TTTTN không phải là tư vấn viên chuyên nghiệp

2. Trước hết, Thách Thức Thanh Thiếu Niên là một mục vụ ___________________
Cơ Đốc, sau đó mới là mục vụ __________________________
Nếu coi mục vụ của bạn là tàu hỏa thì điều gì là đầu máy của nó?

3. Đừng hứa hẹn rằng sẽ có ___________________________________ nhanh chóng

4. Đừng _________________________________ cho người mà bạn đang tư vấn
Thay vào đó, hãy cho họ ý tưởng, thông tin và các phương án khác nhau

5. Hãy lắng nghe!

6. Giúp họ loại bỏ những niềm tin _____________________________
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7. Đừng để học viên trở nên _____________________________ vào bạn 
“Chỉ thầy mới có thể giúp em được thôi!” 

 

 

8. Hướng họ đến với _____________________________ như nguồn trợ giúp thật sự 

Hê-bơ-rơ 12:1-2 

 

 

9. Giúp họ nhận ra những vấn đề _____________________________ 
 
 

 

10. Giúp họ phát triển kỹ năng ____________________________________ 
 
Gia-cơ 1:2-5   

 

 

 

11. Giúp họ biết cách “cởi bỏ” và “mặc lấy” trong đời sống để trở thành mọi điều 
mà Chúa Giê-su muốn họ trở thành. 

Cô-lô-se 3:1-17          2 Phê-rơ 1:3-11 

 

 

12. Các câu hỏi thảo luận 
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