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Hầu việc Chúa giữa giới Thanh niên  

 

 
 

Chúng ta sẽ chia bài học này làm hai phần lớn, một phần về lý thuyết và một phần về thực hành. 

A. Về lý thuyết : sự hầu việc Chúa bên cạnh giới trẻ, người lãnh đạo giới trẻ… 

B. Về thực hành : triển khai một chương trình hoạt động giữa giới trẻ 

 

A. Phần Lý thuyết. 

 

Tuổi trẻ luôn luôn giữ một vai trò quan trọng trong xã hội, cũng như trong cộng đồng Cơ-đốc. Quyết tâm cao, 

tính gan dạ và táo bạo là những yếu tố giúp dẫn tới những kỳ công thành tích. Tuổi trẻ của chúng ta ngày hôm 

nay có những khả năng to lớn, và là cả một nguồn nhân lực dồi dào, phong phú, đa dạng về tri thức và tinh 

thần. Do đó, chúng ta cần phải giúp cho tuổi trẻ phát triển những lợi thế ấy một cách khôn ngoan và sáng suốt. 

 

Đa số những nhân vật lớn hoặc đầy tớ của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh hay trong lịch sử Hội thánh đều 

khởi sự phục vụ Chúa từ khi còn tuổi trẻ.  

 Sa-mu-ên còn rất trẻ khi được đưa vào đền thờ để hầu việc cho thầy tế lễ Hê-li (I Sam.3 :1). 

 Đa-vít được Đức Chúa Trời kêu gọi lúc còn trẻ (I Các Vua 17).  

 Giô-suê từ khi còn trẻ đã được phục vụ dưới trướng của Môi-se (Dân số Ký 11 :28).  

 Ti-mô-thê và Tít… 

 Dwight Lyman Moody, Evan Roberts, Charles Haddon Spurgeon… 

 

Những người trẻ này đã được giáo huấn, đào tạo và đã trở thành những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn đến thế 

hệ của họ. 

Họ là những công cụ mang lại phước hạnh cho xã hội. Chúng ta mong tuổi trẻ của chúng ta ngày nay cũng đi 

theo con đường đó ! 

 

 

I. Phần Mở Đầu  

 

 

1/ Tuổi trẻ là một sự thách đố / thách thức cho Hội thánh và cho những nhà lãnh đạo thanh niên. 

 

 Thường thì  đây là lứa tuổi quan trọng nhất trong một Hội thánh, 

 Đây là lứa tuổi có tiềm năng lớn nhất về thể chất và tinh thần… 

 Đây là lứa tuổi có những ước mơ và năng lực lớn lao cần được hướng dẫn, 

 Đây là lứa tuổi không thể « thiếu » trên bình diện thuộc linh. 
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2/ Tuổi trẻ là một thời kỳ quan trọng.   

 

« Tôi nghĩ rằng tuổi trẻ là một giai đoạn quan trọng của đời sống, một giai đoạn giúp mỗi người phác họa 

được  những nét lớn cho vận mệnh của mình. Đó là thời kỳ mà các nguyên tắc đạo lý đã được thấm nhuần sẽ 

giúp đảm  bảo cho một quá trình hội nhập hài hòa vào xã hội, đó là thời kỳ mà ý thức trách nhiệm được phát 

triển để giúp hình thành mẫu người công dân tương lai, đó cũng là thời kỳ mà những sự hiểu biết thu thập 

được sẽ giúp tạo thuận lợi cho bước đường nghề nghiệp mai sau. Tóm lại, đây là một thời kỳ giúp cho những 

người đàn bà và đàn ông của ngày mai chuẩn bị tốt cho tương lai của mình. Vì vậy, điều quan trọng là phải có 

những sự lựa chọn tốt. » Đó là lời phát biểu của vị Chủ tịch Nước Ca-mê-run nhân ngày lễ Thanh Niên. 

 

 Đây là thời kỳ của những sự lựa chọn và quyết định quan trọng cho cả cuộc đời…Lựa chọn nghề 

nghiệp, những gì mình sẽ làm sau này… 

 Đây là thời kỳ mà con người thấy mình mạnh mẽ, vô địch… sẵn sàng đương đầu mọi thách đố và lật 

đổ mọi ngọn núi chướng ngại…  

 Đây là thời kỳ mà con người thấy mình rất mạnh khỏe về thể chất… 

 Đây là thời kỳ của những tham vọng…những người trẻ nuôi lắm tham vọng cho đời mình, cho Hội 

thánh, cho công việc của Đức Chúa Trời… 

 Đây là thời kỳ của những sự biến đổi… tuổi thơ lui lại phía sau, và người ta đang bước chân tới sân 

khấu cuộc đời của những kẻ trưởng thành… 

 Đây là thời kỳ mang tính quyết định…cần tự quản bản thân, tự xác định mình, tự quyết hành động, cần 

thể hiện ý thức sinh tồn … 

 

3/ Tuổi trẻ là một thời kỳ có những đòi hỏi, yêu cầu cao. 

Tuổi trẻ có yêu cầu cao vì  những người trẻ luôn nuôi những cao vọng, do đó, đối với những phần tử lãnh đạo, 

điều này đòi hỏi phải có nhiều công sức đầu tư và óc sáng tạo… 

Tuổi trẻ có yêu cầu cao vì những người trẻ cần những gì chính xác, cụ thể…họ không thể làm theo lối lưng 

chừng hay nửa vời ! 

Kết luận : 

 

Vì tất cả những lý do trên, chức vụ hầu việc Chúa giữa giới thanh niên đòi hỏi phải có những điều kiện sau 

đây : 

1/ một sự kêu gọi  từ Đức Chúa Trời, 

2/ một phẩm cch tốt, 

3/ biết tương giao và biết lắng nghe, 

4/ có khải tượng, chiến lược, chương trình kế hoạch, 

4/ có một sự  dấn thần trọn vẹn : thể chất, cảm xúc, tinh thần, tâm linh… 
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II. Thế nào gọi là một nhóm thanh niên ? 

 

a) Đây không phải là : 

- Một nhóm sinh hoạt bên lề hội thánh địa phương (tức một hội thánh trong một hội thánh). Nhiều 

khi có nhóm thanh niên thích sinh hoạt bên lề như một nhóm tách biệt… 

- Một câu lạc bộ giao lưu hay một nhà sinh hoạt thanh niên và văn hóa ;  

- Một trung tâm hoạt động (âm nhạc, thể thao…) ; 

- Một nơi « giải tỏa ức chế » ;  

- Hội thánh của ngày mai ; 

- Một buổi nhóm đặc biệt trong tuần. 

 

b) Đây chính là : 

- Một khu vực hoạt động cho một lứa tuổi của Hội thánh ; 

- Một thành phần không thể thiếu của hội thánh địa phương, một động cơ, một nguồn sinh lực năng 

động ; 

- Một khu vực của sự đào tạo, mặc khải, lắng nghe, phát biểu, phát triển, chia sẻ và giáo huấn dành 

cho những người trẻ… 

- Đó là một tập thể thanh niên nam nữ đang trong quá trình phát triển cùng với các nhu cầu và mong 

đợi cụ thể… 

 

 

III. Chức vụ phụ trách thanh niên . 

 

Chức vụ = khâu phục vụ của Chúa giao để đặc trách hoạt động giữa giới « những người trẻ ». 

 

- Một khâu phục vụ không mang tính ứng tác ngẫu nhiên : không phải ai cũng có thể là lãnh đạo 

thanh niên, và mục sư hay phụ tá mục sư cũng chưa hẳn là lãnh đạo thanh niên. 

Trong thực tế, nhiều khi vị phụ tá mục sư được chỉ định làm người lãnh đạo thanh niên, vì ông ấy còn trẻ 

và mới bắt đầu vào chức vụ, do đó được giới trẻ tin cậy. Nhưng có phải yếu tố ấy giúp làm nên người lãnh 

đạo thanh niên không ? 

             -      Đây là một chức vụ đòi hỏi phải có : 

 Một sự kêu gọi, 

 Những sự cảm thúc từ tấm lòng, 

 Một cảm nghĩ, một cảm nhận rõ ràng, 

 Các phẩm cách nhân bản, tinh thần, và tâm linh… 

 

Chức vụ phụ trách thanh niên cần phải được triển khai một cách hết sức nghiêm túc để mọi hoạt động 

bên cạnh những người trẻ được có hiệu quả. 

 

 

IV. Thế nào gọi là người Lãnh đạo Thanh niên ? 

 

I. Đây không phải là : 

 

- Một người giới thiệu chương trình hay một MC với mục đích chiếm hữu cảm tình của thanh niên ; 

- Một người bạn thân thiết… 

 

II. Đây chính là : 

a) Một gương điển hình / một mô hình mẫu  

« Gương mẫu điển hình không phải là yếu tố chính yếu để gây ảnh hưởng trên con người, mà nó chính là yếu 

tố quyết định độc nhất. » - Albert Schweitzer 
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 « Bằng Phong cách thái độ và Nếp sống của mình, một người Lãnh đạo có thể động viên khích lệ những 

người khác hướng tới một mục đích cao cả. » 

Một trường hợp thí dụ : đội trưởng của một đội thể thao bình thường được tuyển chọn dựa theo năng lực 

lãnh đạo của anh ta, nghĩa là anh ta biết cách khích lệ động viên tinh thần và hành động của đồng đội để đạt tới 

chiến thắng chung. Vị đội trưởng không có bất cứ quyền hành gì trên các đồng đội của anh ta, anh cũng chẳng 

phải ông chủ, ông sếp gì của họ, dù vậy, anh thi hành một quyền Lãnh đạo thực sự, và dưới mắt đồng đội, anh 

chính là một người Lạnh đạo. 

Xin đọc : I Côr. 4: 16 ; I Côr.11: 1 ; Phi-líp 3: 17 

 

b) Trong tiếng Anh, chữ V.I.P. là viết tắt của «  Very Important Person  », có nghĩa là Người Rất Quan 

Trọng,  hay là Thượng khách, nhưng chúng ta cũng có thể diễn giải theo ý nghĩa sau đây : 

o V –là Vision, có nghĩa là khải tượng  

o I – là Impact, Influence, có nghĩa là hiệu quả, hay ảnh hưởng   

o P –là  Performance, production, có nghĩa là sự thực hiện, sự sản xuất 

La vision – là khải tượng : người lãnh đạo có nhận được ý tưởng hay ý chỉ của Đức Chúa Trời không ? Châm 

ngôn 29/ 18 : « Ở đâu không có khải tượng, dân chúng phóng túng… » (Bản dịch mới) 

« Một chức năng mà không có khải tượng thì chỉ là một nghề nghiệp (một công việc đơn thuần). Còn một chức 

năng phát sinh từ một khải tượng, thì đó chính là một thiên hướng / một thiên chức. » 

Một người lãnh đạo nhận được khải tượng của Đức Chúa Trời thì luôn có điều gì đó để truyền đạt !  

 Đức Chúa Trời muốn truyền đạt cho chúng ta một Khải tượng thuộc linh (hay mặc khải thiêng liêng), vì Ngài 

biết rằng một người lãnh đạo mà thiếu khải tượng thì có khác gì một bóng đèn thiếu điện không thể chiếu sáng 

được (Xuất. 24/ 15 - 18 ; Mat. 28/ 20). 

«Một người lãnh đạo có khải tượng và có lòng tin thì giấc mơ có thể được trở thành hiện thực. Người ấy tìm 

được sức mạnh và nghị lực để thực hiện điều đó. » - Ralph Lauren 

 «  Hãy cho chúng tôi một khải tượng rõ ràng để chúng tôi biết được mình phải giữ vững ở điểm nào, phải  giữ  

vững như thế nào, và tại sao phải giữ vững, bởi vì nếu không giữ thế đững vững vàng, thì chúng tôi có thể ngã 

xuống trước bất cứ hoàn cảnh nào. » - Peter Marshall 

L’impact, Influence là hiệu quả, là ảnh hưởng : (mục đích, mục tiêu, mức đến, tầm ngắm, có kế hoạch, có  dự 

định, nhiệm vụ đề ra, khâu hoàn thành, kết quả). Ở lãnh vực thể thao, chúng ta luôn ngầm đặt ra hay dự  kiến 

trước  những kết quả mong muốn. 

La Performance, là sự thực hiện : đây là sản phẩm thấy được, là kết quả có thể đo lường (thành tích, kỹ năng 

tinh thông, lòng dũng cảm, kỷ lục, thành công, chiến thắng, lợi thế…). 

c) Một người đầy tớ. 

Chúng ta phục vụ, trước hết cho Đức Chúa Trời và kế đó là Hội thánh của Ngài, trong đó có nhóm thanh niên. 

Từ ngữ « người đầy tớ » trong Kinh Thánh phát xuất từ chữ Hi lạp « doulos / ị» »,  có nghĩa là « kẻ nô lệ », tức 

là kẻ mà đời sống hoàn toàn lệ thuộc vào quyền hành xử của một người chủ nô. Xin đọc : Phi-líp 2 :7 ; Giăng 

13 :16… 

Ba (03) yếu tố căn bản của người đầy tớ là : 

Trung tín : Hb. 11 :5, như trường hợp của Môi-se, một người đầy tớ thể hiện được đức trung tín. 
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Vâng phục : 1Sam. 15:22  « Sa-mu-ên nói : Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự 

vâng theo lời phán của Ngài ư ? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực. » 

Thanh liêm chính trực : Giô-suê 24 :14 ; Châm ngôn 28 :18. Sự chính trực hay ngay thẳng là động lực đầu 

tiên để giúp người ta sống chân thật với chính mình. Đó là Sự Thành Thực. 

Có thể áp dụng cho người lãnh đạo giới trẻ hôm nay những phẩm chất của người lãnh đạo thuộc linh mà sứ đồ 

Phao-lô đã nói rõ trong thơ ITim.3 :1-13 và trong Tít 1 : 5-16.  

 

III. Hình ảnh người lãnh đạo 

Để có hình ảnh người lãnh đạo – dù không được toàn bích -, chúng ta hãy nhìn tấm gương của tiên tri 

Giê-rê-mi. 

 Ông có một chỗ đứng trước mặt Đức Chúa Trời để có thể nói chuyện trước dân sự  (Giêr.15  : 19). 

Người lãnh đạo thanh niên cũng có một chỗ đứng trước ngôi Đức Chúa Trời, Đấng đào tạo những kẻ 

phụng sự Ngài. 

 Có một sự mặc khải tươi mới về chức vụ và hành động của Chúa Giê-su (Giêr.16 :16a).  

Trước khi phát ngôn cho Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời muốn và cần ban cho chúng ta một sự khải 

thị về chiến thắng, lòng tin và sự vui mừng.  

Có một sự mặc khải tỏ tường về việc Chúa Giê-su tìm kiếm những kẻ hầu việc Ngài  (Giêr.16 :16b).  

 Có một sự khải thị, một khải tượng về bầy chiên thiêng liêng mà Đức Chúa Trời giao phó cho ông  

(Giêr. 23 :3).  

 Ông được chìm sâu trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời (Giêr. 23 :9).  

 Ông biết phân biệt  đâu là Lời Đức Chúa Trời và đâu là lời của loài người  (Giêr. 23 :29).  

 Ông đã nhận được một sự đảm bảo cho niềm tin rằng Đức Chúa Trời có thể chuyển hóa những tấm 

lòng (Giêr. 24 :7).  

 Ông không thay đổi sứ điệp của mình cho dù trần thế có đổi thay (Giêr. 25 :3).  

Những người trẻ cần có một sứ điệp đến từ Đức Chúa Trời, vậy chúng ta cứ tiếp tục giảng ra những lời 

giáo huấn của Chúa Giê-su.  

 Ông không làm suy giảm  ý nghĩa của sứ điệp Đức Chúa Trời (Giêr. 26 :2-3).  

 Ông mang lấy ách, gánh nặng của Đức Chúa Trời (Giêr. 27 :2).  

 Ông dùng sự cầu nguyện để tiếp nhận Lời Chúa mà ông có bổn phận phải rao truyền ra (Giêr. 33 :3).  

Sự cầu nguyện đem lại lòng tin cậy cho người làm công tác truyền đạt. Sự cầu nguyện là nơi phát sinh 

những thông điệp. Muốn biết có phải bức thông điệp đến từ Đức Chúa Trời, người lãnh đạo thanh 

niên cần phát huy kỹ năng biết lắng nghe Đức Thánh Linh, qua đó, Lời Đức Chúa Trời có thể 

làm tan chảy hoặc nung nóng tấm lòng và đồng thời đáp ứng cho một nhu cầu.   

Người lãnh đạo thanh niên luôn được sự che chở mầu nhiệm của Đức Chúa Trời trong tất cả mọi hoàn cảnh  

(Giêr.40 :4). 

 

Những người trẻ cần có một lời nóng cháy để có thể làm nổ tung cả tấm lòng cứng cỏi như khối đá tảng, 

và để đốt sáng lên ngọn lửa hưng phấn cho tâm hồn của họ. 

Người lãnh đạo thanh niên tự thể hiện mình bằng một tấm lòng nóng cháy, tha thiết yêu mến Đức Chúa Trời, 

và truyền đạt cho những ai lắng nghe ở bên cạnh mình. Giăng 3 :29.  

Chúng ta được kêu gọi vào một tình bạn chân thành, sâu đậm, cao cả với Chúa Giê-su, để nghe được tiếng  của 

tân lang là Chúa Giê-su, bằng cách đến gần Ngài, để mang lấy gánh nặng của Đức Chúa Trời đối với những 

người trẻ, và để truyền đạt Lời Chúa với tất cả nhiệt tình (Giêr. 5 :14). 
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B. Về thực hành  

 

 

I. Đặt ra những câu hõi hữu lý. 

 

Có bốn điều trở ngại cần tránh khi làm người lãnh đạo thanh niên. 

 

1. Đụng đâu làm đó, hay gặp chuyện mới tính, nghĩa là làm theo lối bốc đồng, không dự trù kế hoạch. 

Làm theo lối này có thể gặp nguy hiểm : kiệt sức, nãn lòng, khiến cho người trẻ không còn tập trung 

quan tâm nữa, công việc cứ vòng vo chứ không đi tới đích… Chức vụ đặt trách thanh niên cần phải 

hướng tới sự trọn tốt trọn lành như lời dạy ở II Côr. 13 :11 : « Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ ; 

khá theo đến sự trọn lành ; hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời 

của sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em. » 

2. Xây dựng chiến lược theo ý muốn của người lãnh đạo. Rất thường khi người lãnh đạo thanh niên 

xây dựng chiến lược theo ý thích của mình, chứ không dựa trên  điều cần phải  làm hoặc trên những gì 

mà tập thể những người trẻ có nhu cầu. Mục đích không phải là để làm thỏa mãn chính mình, mà là để 

dẫn đưa những người trẻ đến gần với Đức Chúa Trời. 

3. Không có mục đích. Người lãnh đạo thanh niên chỉ làm cho có làm, và bởi vì trách nhiệm bắt 

phải làm. Người lãnh đạo thanh niên không thiết kế chương trình kế hoạch hành động hợp tình hợp lý, 

mà chỉ làm vì muốn đạt mục đích, song lại không có đặt ra mục đích. 

4. Làm theo lối ôm đồm một mình, và coi thanh niên chỉ là những người đi theo chứ không phải là 

những diễn viên tham gia hành động. 

 

Để tránh những khuyết điểm trên, đề nghị các bạn cần tìm hiểu ba điều sau đây : 

1. Trong thời đại chúng ta ngày hôm nay, người trẻ bao giờ cũng muốn tìm kiếm những câu trả lời chính 

xác cho các vấn đề cuộc đời. Đời sống họ có một khoảng trống chỉ có thể được lấp đầy bởi Chúa Cứu 

Thế Giê-su mà thôi. Những thanh niên cần biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương họ, và chỉ có 

thông qua một mối tương giao mật thiết với Cứu Chúa Giê-su Christ, thì họ mới có thể kinh nghiệm 

hay nếm trải được tình yêu sâu rộng của Ngài. 

2. Những thanh niên Cơ-đốc luôn khao khát được sống hữu ích cho Đức Chúa Trời. Họ muốn làm 

điều gì đó cho Chúa Giê-su. Vai trò người lãnh đạo thanh niên, do đó, không chỉ có dẫn đưa những 

người trẻ tuổi đến cùng Christ, mà còn phải làm công việc môn đồ hóa, và công việc này đòi hỏi phải 

có thời gian để cầu nguyện, suy nghĩ và hành động. Đây không phải là công việc của một ngày, mà là 

cả một quá trình để chúng ta hướng dẫn và đồng hành cùng những người trẻ. 

3. Khi đã hiểu hai điều trên, thì điều thứ ba là phải biết đặt ra những câu hỏi hữu lý. 

 

 

 Đức Chúa Trời muốn gì ở những người trẻ mà chúng ta có trách nhiệm lãnh đạo ? 

Để biết ý muốn của Đức Chúa Trời, không có bí quyết gì khác hơn là sự cầu nguyện. Chính trong sự cầu 

nguyện và nhờ sự cầu nguyện mà chúng ta biết được ý tưởng của Đức Chúa Trời. Giêr. 23 :18 « Vậy ai đã 

đứng được trong sự bàn luận của Đức Giê-hô-va, để được ngắm xem và nghe lời Ngài ? Ai đã suy xét và nghe 

lời Ngài ? » 

Sự cầu nguyện là cần thiết trong tất cả mọi phương diện của chức vụ hầu việc Chúa giữa những người trẻ. 

Chức vụ phụ trách thanh niên cần phải được gội nhuần trong sự cầu nguyện ; và nhóm phụ trách khâu này cần 

phải thường xuyên cầu nguyện. 

 

 Đức Chúa Trời muốn tôi tham gia can thiệp như thế nào ? 
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 Tôi sẽ áp dụng phương pháp thế nào đây ? 

 

 

 Lịch họp mặt thanh niên phải được hoạch định như thế nào ? mỗi tháng một lần, mỗi nửa tháng một 

lần, hay mỗi tuần một lần ?  

 

 

Đó là những câu hỏi đơn giản, nhưng có phần quan trọng để suy gẫm, nhằm giúp cho những người trẻ tuổi biết 

tìm cách ứng dụng để tấn tới trong sự hiểu biết (II Phie 3 :18) và để giúp cho những người trẻ tuổi khác nữa ! 

 

Sau đây là hình ảnh rất thường thấy ở những buổi nhóm họp của thanh niên : 

- Một buổi nhóm họp mang tính khuôn sáo cổ điển của hội thánh, chỉ khác một chút vì đây là buổi họp 

dành cho thanh niên…buổi nhóm của thanh niên ngày nay có còn là một khâu hoạt động trong đời 

sống Hội thánh không ? 

- Một buổi họp được hướng dẫn bởi mục sư quản nhiệm hoặc một trưởng lão hay vị mục sư phụ tá, mà 

những vị này lắm khi không có tấm lòng hướng về giới trẻ, và cũng chẳng có chức năng đặc trách 

thanh niên vụ… Trong khi đó, những người trẻ cần có các buổi họp sinh hoạt bình thường với những 

chủ đề phù hợp với tuổi trẻ.  

- Một nơi để thanh niên có dịp tham gia hoạt động, nhằm giúp cho họ tránh bị lôi cuốn vào những tụ 

điểm khác… Thế nhưng, phải chăng thanh niên có nhu cầu phải tham gia các hoạt động hay phải 

chăng họ cần được chúng ta lắng nghe và quan tâm bằng cách chúng ta tạo điều kiện để giúp họ phát 

biểu cho Chúa ? 

- … v...v… 

 

Những điều nói trên chẳng có gì là sai hay không tốt, tuy nhiên, thiết nghĩ cần phải suy nghĩ  nghiêm túc  về 

mục đích cần đạt tới cho những hoạt động của thanh niên. 

 

Trong một tạp chí Cơ-đốc, một vị mục sư kia có viết một bài báo với nhan đề « tham gia hay bị nhốt trong 

lồng !» Chức vụ phụ trách thanh niên cần phải hướng tới mục đích là « tháo lồng » cho những người trẻ 

vốn có lòng khao khát được tham gia các trách nhiệm hầu việc Đức Chúa Trời….  

 

Mục đích của chức vụ đặc trách thanh niên là : 

- giúp cho giới trẻ, tong sinh hoạt hàng ngày, ý thức được sự thực hữu của Đức Chúa Trời, và có  ước 

muốn sống với Ngài và cho Ngài ;.  

- giúp cho giới trẻ ý thức được nguồn tiềm lực mà họ vốn có và đồng thời hiểu rằng, nếu  biết  trao phó 

nguồn tiềm lực này vào trong tay Đức Chúa Trời, thì nguồn tiềm lực ấy của họ có thể trở thành nguồn 

phước hạnh lớn lao cho các dân tộc ; 

- giúp cho giới trẻ có sự tin tưởng ở bản thân và sẵn sàng bước vào con đường phục vụ theo thánh ý của 

Đức Chúa Trời. 

 

Đây là vấn đề đòi hỏi phải có một đường lối suy nghĩ và hành động phù hợp ! 
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05 câu hỏi tốt để giúp bạn đặt kế hoạch hoạt động phục vụ giới trẻ. 

Sau đây là cách đặt nền tảng cho sự phục vụ của bạn dựa theo Lời Đức Chúa Trời- Bạn cần lượng định  những 

công việc cần làm bằng cách kiểm tra đánh giá về các mặt yếu cũng như mặt mạnh của mình. Bạn có biết 

những câu hỏi chúng ta cần đặt ra cho khâu này không ? 

PHẦN GIỚI THIỆU  

Nhóm của bạn đã đạt được thành tích gì trong những ngày đã qua ? Và do đâu mà đạt được ?  

Những gì được coi là sức mạnh của nhóm bạn, tính đến ngày hôm nay ? 

Nhóm của bạn làm tốt ở khâu nào ? (rao truyền Phúc âm trên đường phố, tổ chức các nhóm cầu nguyện…)  

Tại sao bạn làm như vậy ? 

Hãy kể những mặt tích cực trong hoạt động của bạn giữa giới thanh niên ? 

NHỮNG MỐI QUAN HỆ (1) 

Bạn làm thế nào để xây dựng được các nhịp cầu quan hệ với hội thánh của mình ? 

Hội thánh phản ứng ra sao khi nghe nói về nhóm thanh niên ? 

Nếu bạn có dịp phỏng vấn lớp người lớn trong hội thánh hay những người có trách nhiệm về Trường Chúa 

nhật, thì sẽ nghe được họ nói gì về nhóm thanh niên ? 

Bạn cần biết rõ bức chân dung về nhóm thanh niên của bạn trong Hội thánh. 

Những sự kiện nào giúp cho thanh niên bên ngoài có cơ hội quan hệ và đến với những buổi nhóm thanh niên 

của bạn ? 

Bạn có thể làm gì  để giúp thanh niên bên ngoài tìm đến Hội thánh nhiều hơn ? 

Lời giải đáp của chúng tôi là… Hãy làm việc, và kiểm tra công việc để đạt được những kết quả tốt hơn, thông 

qua việc biết khai thác sử dụng số vốn kinh nghiệm đã qua, mạnh dạn triển khai những hành động đổi mới, và 

phát triển các phương tiện, phương pháp hữu hiệu trong nỗ lực rao truyền Phúc Am. 

HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU CẦN ĐẠT (2) 

Làm thế nào để thành công trong việc giới thiệu và trình bày Phúc Am ? 

Chúng ta có nắm bắt mọi cơ hội, hoàn cảnh và tận dụng mọi phương tiện, điều kiện để rao truyền Phúc Am 

không ? – Ở Đâu, Khi Nào, và bằng Phương Cách Nào ? 

Những thanh niên trong nhóm có biêt làm chứng về niềm tin của họ không ? 

Bạn có thể mang đến cho họ một sự huấn luyện như thế nào ?  

Lời giải đáp của chúng tôi là : ... Hãy dùng tài liệu phim ảnh, và hãy tìm những cuốn phim quay các chiến dịch 

truyền giảng Tin Lành để trình bày các chủ đề cần truyền đạt cho họ. Hãy tổ chức những buổi họp đơn giản để 
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thảo luận với họ về các đề tài quan trọng thường được đưa ra ở các  trường đại học. Những buổi họp này cần 

phải được đặc biệt nghiên cứu và hoạch định trước. 

PHẦN NUÔI DƯỠNG THUỘC LINH (LINH LƯƠNG) (3) 

Làm thế nào để nuôi dưỡng phần thuộc linh cho những tân tín hữu ? 

Nếu có một thanh niên mới trở lại tin Chúa, thì chúng ta phải làm gì để theo dõi nâng đỡ cho sự lớn mạnh 

thuộc linh của người ấy ?* 

Bạn sẽ dùng những phương cách gì để động viên họ đọc Kinh Thánh, cầu nguyện nhằm giúp họ siêng năng 

thường xuyên đến dự các buổi nhóm ?  

Làm thế nào để người ta biết có những buổi nhóm họp trong Hội thánh của bạn ? (áp-phích, thông báo) 

Chúng tôi xin trả lời… Bạn cần lên lịch để theo dõi nâng đỡ, ghi ra những gì phải làm, những gì đã làm, và cần 

nắm rõ tình trạng, điều kiện các chỗ cần làm. Giải pháp ở đây là dành 4 hoặc 5 năm để giúp họ nắm  hết những 

điểm giáo lý chính yếu. Để giúp nhóm của bạn trưởng thành, bạn cần tìm kiếm hoặc biên soạn các tài liệu, lên 

lịch cầu nguyện hàng ngày, nói chung là phải có một chương trình kế hoạch làm việc toàn vẹn cho người mới 

tin Chúa. 

TRỞ THÀNH MÔN ĐỒ (4) 

Bạn làm thế nào để giúp cho nhóm của mình đạt tới nếp sống của người môn đồ, tức một nếp sống trưởng 

thành ?  

Làm thế nào để giúp cho những người trẻ phát triển được tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời ? 

Làm thề nào để giúp cho thanh niên phát huy được tài năng trong các nguồn tiềm lực sẵn có của họ ? 

Làm thế nào để giúp cho thanh niên lớn mạnh trong sự hiểu biết Lời Chúa ? 

Giải đáp của chúng tôi là… Dự kiến những cơ hội để thanh niên có thể tham gia vào những lãnh vực họ còn 

yếu. Dự kiến một thời gian huấn luyện thường xuyên để giúp thanh niên được trưởng thành thuộc linh, theo 

lịch đào tạo của Hội thánh. 

TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐẦY TỚ PHỤC VỤ (5)  

Làm thế nào  chúng ta có thể tiên liệu và điều hành những cơ hội để phục vụ Đấng Christ ? 

Bạn bắt đầu cơ hội phục vụ từ đâu ?  

II. Thành lập một toán (hay một ê-kíp). 

Chức vụ phụ trách thanh niên đòi hỏi phải có mọi yếu tố cần thiết về thể lực, xúc cảm, tâm linh…Đó là những 

điều kiện cần thiết để giúp cho người đảm trách chức vụ khỏi phải nãn lòng hay kiệt sức, hay nói một cách đơn 

giản là, muốn hoạt động hữu hiệu, tốt hơn là nên làm việc theo tinh thần ê-kíp. 

Một số hội thánh có đưa ra vấn đề thành lập một « ban đặc trách thanh niên vụ »… điều quan trọng không nằm 

ở chức danh được gán cho, nhưng là ở phần công việc mà « toán » hay « ê-kíp » này thực hiện được. 

a) Cơ cấu và vai trò của toán (hay ê-kíp). 
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Điều quan trọng là phải có một toán trưởng. Hội thánh của Đấng Christ có một người đứng đầu, đó chính là 

Đấng Christ (Eph. 5 :23). 

Vai trò của người đứng đầu là lãnh đạo, chỉ huy, phối trí, xúc tiến, nâng đỡ, chỉ dẫn… 

Các thành viên trong toán (3 hay 4 tùy theo mức độ quan trọng của nhóm thanh niên) có vai trò như sau : 

- Cầu nguyện cùng với toán trưởng để tìm hiểu ý tưởng của Đức Chúa Trời ; 

- Lắng nghe phát biểu của giới trẻ để chuẩn bị một chương trình hành động phù hợp ; 

- Đồng hành cùng nhóm thanh niên (viếng thăm, lắng nghe, tổ chức, tiên liệu, gây phấn khởi, gần gũi, 

khuyên lơn…) 

Ê-kíp (hay toán) này có trách nhiệm triển khai một chiến lược hành động nhằm đáp ứng các nhu cầu và sự 

mong đợi của giới trẻ. 

b) Một ê-kíp có mục tiêu nhắm tới . 

Làm thế nào để ấn định các mục tiêu ? Và điều quan trọng là phải hiểu thế nào là một mục tiêu tốt ?  

Mục tiêu tốt : đáp ứng được các nhu cầu và sự mong đợi của giới trẻ về quá trình trưởng thành thuộc linh của 

họ. 

Những nhu cầu của giới trẻ thì rất khác nhau, song đại loại có ba dạng như sau : các nhu cầu thấy được (được 

nói lên), các nhu cầu cảm nhận được (qua tiếp xúc quan hệ với thanh niên), và các nhu cầu không thể bộc bạch 

(hay các nhu cầu thầm kín). 

Thiết nghĩ  nên làm một cuộc điều nghiên trước bên cạnh những người trẻ để có thể xác định các nhu cầu, 

đồng thời để giúp chúng ta đặt mục tiêu hướng tới cho chương trình hành động của mình được kết quả. 

Điều thiết yếu là mục tiêu của chúng ta phải là mục tiêu SÁNG SUỐT (hay KHÔN NGOAN)  Đây không phải 

là một từ suông, mà là một phương cách giúp trí nhớ để nhắc chúng ta về các yếu tố hoặc đặc tính không thể 

thiếu nhằm đạt tới mục tiêu đề ra. Những yếu tố hay đặc tính ấy được kể ra như sau : 

 Cụ thể  : mục tiêu không thể mơ hồ,  thiếu chính xác, mà phải rõ ràng.  

 ◗ Đây là một mục tiêu rõ ràng, được thông báo cách đơn giản, chính xác, dễ dàng để mọi người đều 

hiểu.  

◗ Đây là một mục tiêu mà mọi người có thể tham gia hành động để đạt tới. 

 Có thể định lượng hoặc đo lường : đây là một mục tiêu có thể đo lường để biết rõ là nhóm đang đứng 

ở điểm nào trong quá trình thực hiện mục tiêu. Chỉ cần giải đáp những câu hỏi đơn sơ, là người ta có 

thể biết được mục tiêu có khả thi hay không. 

 

 Khả thi, hay khả đạt : tức phù hợp  

 

 Thực tế : trong ý nghĩa : liệu chúng ta có đạt tới được không ? Đây là một mục tiêu dựa trên các 

phương tiện, nguồn lực sẵn có và phù hợp với hoàn cảnh môi trường. 
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 Thời gian xác định cụ thể : yếu tố thời gian là quan trọng, do đó cần được xác định cách cụ thể để 

giúp duy trì tính năng động trải qua suốt các công đoạn của quá trình thực hiện mục tiêu (như cần biết 

số lượng thời gian dành cho từng giai đoạn, từng công đoạn – chẳng hạn, 3 tháng, 6 tháng trong quá 

trình đi tới mục tiêu). 

c) Phải lên kế hoạch hành động. 

Một khi mục tiêu đã được xác định, thì chúng ta cần lên kế họach hành động với những công đoạn cụ thể để 

hướng tới mục tiêu. 

Những hoạt động có thể rất đa dạng, nhưng đại loại có thể gồm những việc như sau : 

- Buổi nhóm tối để thờ phượng, ngợi khen 

- Buổi nhóm tối để cầu  nguyện 

- Buổi nhóm chiều để sinh hoạt học tập : âm nhạc, hát ngợi khen, cá nhân chứng đạo pháp… 

- Buổi họp tối để chia xẻ tìm hiểu các vấn đề chung 

- Buổi họp tối để góp ý tự do 

- Tham gia sinh hoạt trong nhà thờ : làm chứng, hát ngợi khen, hướng dẫn chương trình… 

- Tham gia hoạt động bên ngoài : rao giảng phúc âm vanglisation dans une ville,  

- Tham gia những buổi họp có đưa ra các vấn đề rõ rệt : như bàn về tài chánh, hôn nhân… 

- Thực hiện các chuyến đi nhằm tìm hiểu các cơ hội để truyền giáo 

- Tham gia thảo luận với các nhân vật  có sự am hiểu về những vấn đề như : nạn nghiện ngập ma túy, 

nạn tự tử, nạn ham mê tình dục… 

- Etc… 

Ví dụ : 

Nhu cầu / hay vấn đề    Các Hành động/ Công đoạn   Mục tiêu 

Sự không hiểu biết về Kinh Thánh  6 tháng / 1 công đoạn mỗi tháng        Tạo nên lòng yêu mến Kinh Thánh 

     1/ Buổi họp làm chứng : để biết  «quan hệ giữa tôi và cuốn Kinh Thánh!» 

     2/ Buổi họp về đề tài : « Kinh Thánh là gì ? » 

     3/ Thi « thuộc lòng các câu Kinh Thánh »: để hiểu biết Kinh Thánh  

4/ Buổi họp về : «Tại sao đọc Kinh Thánh !» : để biết lý do và cách đọc         

Kinh Thánh      

5/ Buổi họp về : « Hành trình vào cuộc sống !» : để biết lý do tại sao và    

làm thế nào để nghiên cứu Kinh Thánh 

6/ Buổi họp : thảo luận về các vấn đề mà tôi bắt gặp trong mối quan hệ giữa 

tôi và quyễn Kinh Thánh của tôi …  

     Cũng nên có thời gian để đánh giá kết quả của những buổi nhóm  họp nói 

trên, thông qua một cuộc điều tra, những chuyến đi thăm viếng, lắng nghe ý kiến và quan sát nhận xét. Việc đánh giá kết 

quả là nhằm mục đích giúp ta định hướng lại các hoạt động và nghiên cứu lại thời gian hoạt động cho phù hợp 

hơn...v...v… 
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Dường như điều quan trọng trong những buổi gặp gỡ với  thanh niên, đó là sự trân trọng và vận dụng 

phương pháp trao đổi có sự tham gia tích cực của họ. Để giới người trẻ thích nghi với nội dung trao đổi, 

thì nội dung đó cần phải đáp ứng được những nhu cầu và mong đợi của họ, nhưng họ cũng cần phải dự 

phần vào sự trao đổi thảo luận. Và họ chỉ dự phần bàn bạc góp ý nếu như  người lãnh đạo thanh niên 

dành quyền tham gia trao đổi cho mọi người. 

Đây là phương pháp điều hành dựa theo sự thực hiện những mục tiêu đề ra trên cơ sở nhất trí chung giữa 

người lãnh đạo và cấp dưới quyền. Tầm quan trọng của phương pháp này là giúp phân tích những khoảng  

cách biệt giữa việc thực hiện và việc trù liệu nhằm tìm ra giải pháp các giải pháp sửa sai cho tương lai.  

Những lợi điểm của phương pháp động viên sự tham gia trao đổi của thanh niên vào các nội dung hoạt 

động : 

 

o Phương pháp này giúp cho những thành viên trong nhóm có được một tầm nhìn và sự hiểu 

biết tốt hơn về tình trạng của mình. 

o Phương pháp này giúp họ nhận định đúng mức hơn về các giá trị, thái độ, năng lực và sự hiểu 

biết của bản thân họ. 

o Phương pháp này giúp họ khám phá ra những năng tài năng lực tiềm ẩn của họ. 

o Phương pháp này giúp họ thu thập được kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề và đưa 

ra các quyết định. 

o Sau hết, và trên hết, phương pháp này giúp họ phát triển được niềm tin vững vàng ở chính 

mình. 

Một phương pháp như vậy đòi hỏi phải có một khối lượng công việc to lớn về sự chuẩn bị và dự trù từ phía 

người lãnh đạo thanh niên và ê-kíp của ông. 

 

đvh/ch.ng.ML 

 


