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Mục sư Thanh Niên—Mô tả công việc
Báo Cáo: Mục sư Quản Nhiệm
Mục Đích Tổng Quát của Chức Vụ:
Để xây dựng thế hệ trẻ cho Chúa Giê-xu bằng cách phát triển và thực hiện một cách tiếp cận toàn diện
để phục vụ giới trẻ ( trong các lĩnh vực xây dựng nhóm, thờ phượng, môn đệ hóa, nhiệm vụ và tiếp xúc
cộng đồng ) trong khi phục vụ như là một nhà lãnh đạo tinh thần và làm gương mẫu cho các em.

Vai Trò Chính:
Phải có một cách tiếp cận toàn diện để phát triển và thực hiện các mục vụ cho giới trẻ ở tất cả các cấp
trong Hội Thánh và trong tất cả các lĩnh vực mục vụ của Hội Thánh địa phương. Cách tiếp cận toàn diện
này được dựa trên sự hiểu biết về nhiệm vụ chính của mục vụ thanh niên:
•

Yêu thương tất cả các em thanh thiếu niên và dạy họ học và làm theo lời Chúa.

•

Khuyến khích thanh thiếu niên trong việc phát triển mối quan hệ của họ với Chúa.

•

Cung cấp cho họ cơ hội để học hỏi và tăng trưởng.

•

Thách thức họ để đáp ứng lời kêu gọi của Chúa để phục vụ trong cộng đồng và thế giới.

Trình Độ Chuyên Môn và Nhu Cầu Chức Vụ
•

Một Mục sư thể hiện một mối quan hệ cá nhân và trưởng thành trong Chúa, một tấm lòng
có thể dạy dỗ, và một cuộc sống gia đình lành mạnh.

•

Một Mục sư có ít nhất một bằng cử nhân trong một lĩnh vực liên quan, kinh nghiệm trong
mục vụ với thanh niên, kỹ năng quản trị cơ bản, và một đời sống tâm linh đi đôi với
việc huấn lịnh của lời Kinh Thánh cho các nhà lãnh đạo (1 Timôthê 3: 1-7) .

•

Một Mục sư có khả năng tạo ra và thực hiện một tầm nhìn dài hạn cho mục vụ giới trẻ.

•

Một Mục sư có năng khiếu và được kêu gọi để phục vụ giới trẻ, yêu thương những người trẻ
tuổi, và có một niềm đam mê cho việc truyền giáo và tiếp cận cộng đồng, cả hai lãnh vực cá
nhân và Hội Thánh.

•

Một giáo viên dấn thân, với một nền kinh thánh và thần học rõ ràng.

•

Một nhà lãnh đạo năng động, có khả năng rèn luyện và truyền đạt tầm nhìn cho chức vụ, có
kỹ năng quan hệ với học sinh, phụ huynh và nhân viên.

•

Nói tiếng Anh. Nói và hiểu tiếng Việt thì rất tốt.

Nhiệm Vụ và Trách Nhiệm Đặc Trưng:
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Phạm Vi…
Hiện nay, các mục vụ có liên quan: trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn trẻ tuổi. Các mục vụ có độ tuổi
xác định và liên quan đến các mục đích khác nhau trong mỗi nhóm tuổi, nghĩa là tiếp cận cộng đồng, thờ
phượng, thông công, môn đồ hóa và sứ vụ.
•

Lãnh đạo và tổ chức các chương trình thanh thiếu niên qua việc thực hiện thông công, thờ
phượng, giảng dạy Kinh Thánh, đào tạo môn đệ, và truyền giáo, cũng như chức vụ và sứ
mệnh khi có cơ hội.

•

Tuyển dụng, đào tạo và chăn bầy đội ngũ tình nguyện viên trẻ với tài năng đa dạng và cá
tính khác biệt của họ.

•

Cung cấp tư vấn và linh hướng cho thanh thiếu niên trên cơ sở cá nhân.

•

Duy trì liên lạc với các sinh viên/học sinh và các bậc cha mẹ, cho họ biết các hoạt động đang
diễn ra. Giúp cha mẹ được cập nhật trên các chương trình và kế hoạch của mục vụ nhằm
khích lệ sự hợp tác và làm việc chung.

•

Hỗ trợ trong việc phát triển và giám sát ngân sách mục vụ giới trẻ; cũng quản lý học phí cho
các khoá huấn luyện và các chuyến đi bồi linh một cách kịp thời.

•

Tìm cách kết hợp mục vụ thanh niên vào tất cả các sinh hoạt của Hội Thánh để tạo ra một
văn hóa của Hội Thánh giữa hai thế hệ, nổ lực để đoàn kết, bổ sung cho các mục vụ khác của
Hội Thánh.

•

Tham gia khi cần thiết hoặc theo yêu cầu trong việc đánh giá và phát triển của Hội Thánh nói
chung.

•

Làm người liên lạc giữa nhà thờ và các tổ chức cộng đồng, nhân lực và nguồn lực có liên
quan đến các mục vụ thanh niên và tuổi trẻ.

•

Hợp tác với ban Chứng đạo-Truyền giảng để nhắm đến giới trẻ trong cộng đồng và phát
triển một kế hoạch cho mục vụ giới trẻ để tiếp cận với cộng đồng một cách có hiệu quả.

•

Đảm bảo rằng các luật lệ bảo vệ trẻ em được thể hiện trong tất cả các thiết lập mục vụ
giới trẻ.

•

Báo cáo sinh hoạt, nhu cầu và hướng đi của mục vụ giới trẻ mỗi năm hai lần cho Ban Chấp
Hành Hội Thánh.

•

Trình bày ngân sách hàng năm cho mục vụ giới trẻ cho Ban Chấp Hành Hội Thánh.

•

Mỗi tuần một giờ gặp Mục sư Quản nhiệm tư vấn để được cung cấp, động viên, hướng dẫn,
hỗ trợ, và thách thức để bạn hướng tới sự thánh thiện và công chính.

