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Giới Thiệu Về ADN Của Mục Vụ Teen Challenge  
(Thách Thức Thanh Thiếu Niên)    —kèm CÂU TRẢ LỜI 
Tác giả: Dave Batty 

 

A. Điều gì đem đến thành công thực sự của mục vụ Teen Challenge? 

 

1. ADN là đặc điểm nhận biết của chúng tôi. 

 

2. ADN cho biết chúng tôi là ai ở tận sâu trong trái tim, tâm hồn và tâm linh. 

 

3. ADN là điều đưa sự sống đến với mục vụ của chúng tôi. 

 

 

B. ADN cơ bản của Teen Challenge là gì? 

Những yếu tố thiết yếu nào mang đến “sự sống thật sự” cho mục vụ này? 

Chúa muốn mục vụ này có ADN như thế nào? 

 

 

1. Cầu nguyện 

Thi Thiên 126:5-6 

Hê-bơ-rơ 11:6,  Hê-bơ-rơ 4:15-16 

Ma-thi-ơ 21:22 

 

 

 

“Chúng tôi cầu nguyện rất nhiều – không phải bởi vì chúng tôi quá thuộc linh 

– chúng tôi cầu nguyện để tồn tại! Và chúng tôi đã thấy Đức Chúa Trời làm 

những điều kỳ diệu.” – Don Argue, Giám đốc Truyền giáo, năm 1962, tại 

Brooklyn New York, Teen Challenge 50 Years of Miracles (Thách Thức 

Thanh Thiếu Niên – 50 năm trong Phép lạ - N.D), trang 27. 

“Tôi học được rằng việc cân bằng giữa lời cầu nguyện nài xin và cầu nguyện 

ngợi khen là quan trọng biết nhường nào. Thật tuyệt vời khi dành hàng giờ 

liền chỉ để tạ ơn Chúa. Điều đó đưa cả đời sống đến một cách nhìn mới” - 

David Wilkerson, The Cross and the Switchblade (Thập tự giá và con dao 

bấm – N.D), trang 13. 
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2. Truyền giáo – tình yêu cho những con người hư mất 

Chúng ta có cơ hội và thách thức là đem hy vọng đến trong tầm với của mọi 

người nghiện. 

Giê-rê-mi 29:11 

2 Phi-e-rơ 3:9 

Giăng 3:16-17 

 

 

 

 

“Chiều hôm đó, tôi có cơ hội được giảng bài giảng đầu tiên của mình cho một 

băng đảng New York. Tôi không cố truyền đạt cho họ sứ điệp gì phức tạp cả, 

chỉ nói rằng họ được yêu thôi.” – David Wilkerson, The Cross and the 

Switchblade (Thập tự giá và con dao bấm – N.D), trang 29 

 

 

 

 

 

3. Nương cậy vào Đức Thánh Linh để thay đổi những cuộc đời 

Công vụ 1:8 

Giăng 15:5 

 

 

 

“Ngay tại đó, tôi đã suy nghĩ về buổi nhóm. Tôi đã cầu nguyện: ‘Được rồi, 

Chúa Giê-su ơi, con không thể làm gì thêm nữa. Con mời những người trẻ tuổi 

này đến đây, giờ đây con sẽ bước ra. Đức Thánh Linh ơi, xin hãy đến. Nếu 

Ngài muốn chạm tới tấm lòng của những cô bé cậu bé này, thì điều đó chỉ có 

thể xảy ra qua sự hiện diện của Ngài mà thôi. Chúa ơi, hãy làm theo cách của 

Ngài. Hãy làm theo cách của Ngài.’” [David Wilerson thầm cầu nguyện trong 

buổi nhóm ngay trước khi Nicky Cruz và nhiều thành viên khác trong băng 

đảng tiến lên và tiếp nhận Chúa Giê-su vào trong đời sống mình vào năm 

1958.] The Cross and the Switchblade (Thập tự giá và con dao bấm – N.D), 

trang 79. 

 

 

“Có lẽ, mọi điều mà chúng tôi có thể nói, là chúng tôi đã tìm thấy một quyền 

năng cầm giữ cậu bé mạnh hơn cả ma túy. Quyền năng đó chính là Đức 

Thánh Linh; nhưng không như ma túy, quyền năng ấy làm một điều lạ lùng: 

Ngài cầm giữ chỉ để giải phóng.” – David Wikerson, The Cross and the 

Switchblade (Thập tự giá và con dao bấm – N.D), trang 166. 

 

 “Đức Thánh Linh là Đấng tể trị. Khi Ngài vẫn còn tể trị, thì các chương trình 

sẽ phát triển. Chúng ta sẽ thất bại trong thời khắc mà chúng ta cố gắng làm 

mọi thứ bằng năng lực riêng của mình. Đây là nguyên tắc dẫn đường cho 

Trung tâm này tại New York; là nguyên tắc chỉ đường cho Trung tâm mới của 
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chúng tôi tại Chicago, Trung tâm mới mở tại Philadelphia, Boston, Los 

Angeles và Toronto. Đức Thánh Linh tể trị nơi đây. Chúng ta phải viết điều 

này trên mọi khung cửa ra vào để tất cả có thể nhìn thấy. Nhưng vì dòng đó 

có nhiều chữ quá, chúng ta sẽ làm điều tốt hơn: chúng ta sẽ ghi nó vào trong 

đời sống mình. Và vào trong mọi đời sống mà chúng ta vươn tới, chạm tới và 

truyền cảm hứng với Thần Linh hằng sống của Đức Chúa Trời.” – David 

Wikerson, The Cross and the Switchblade (Thập tự giá và con dao bấm – 

N.D), trang 172. 

 

 

 

 

 

 

4. Chúa Giê-su là chương trình –sự môn đồ hóa là cấu trúc. 

Giăng 14:6 

Giăng 8:36 

2 Cô-rinh-tô 5:17 

 

 

 

 

Những ngày đầu mới thành lập trung tâm [Brooklyn], cái chuyện có ba mươi 

chín nhân sự ra ngoài mỗi tối, và một người đi đằng sau để canh chừng 

khoảng mười người thoát nghiện đang mất đần mất mòn là chuyện rất bình 

thường. Don [Wilkerson] nói: ‘Nhưng cứ về nhà, là chúng tôi lại thấy chỉ còn 

chín người, đêm tới còn tám, đến đêm tới còn bảy. Chúng tôi nhận ra rằng chỉ 

giúp họ quỳ gối và tiếp nhận Chúa Giê-su mà không chăm sóc họ và cho họ cơ 

hội thực sự, là chưa đủ… Nói tóm lại, chúng tôi phát hiện ra rằng tuyền giáo 

mà thiếu môn đồ hóa thì không phải là truyền giáo thực thụ.’” - Don 

Wilkerson, The Jesus Factor (Nhân tố Giê-su – N.D), trang 25 
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5. Lãnh đạo như Chúa Giê-su 

Lãnh đạo đầy tớ 

Giăng 5:19 

I Cô-rinh-tô 4:16 và 11:1 

Phi-líp 3:17 

 

 

 

“Nó nảy ra, rồi nên hình hài trọn vẹn trong tâm trí. Ngôi nhà mà tôi hằng mơ 

ước – chúng tôi sẽ gọi nó là Trung Tâm Teen Challenge (Thách Thức Thanh 

Thiếu Niên) – sẽ nằm ngay ở nơi khó nhằn nhất của thành phố. Nó sẽ là trụ sở 

của hàng chục nhân sự làm việc trọn thời gian hoặc nhiều hơn – những người 

cùng chia sẻ với tôi niềm hy vọng cho những con người trẻ tuổi quanh ta… 

Mỗi nhân sự sẽ trở thành một chuyên gia… Tại đây, chúng tôi có thể đưa 

những cô bé, cậu bé cần sự giúp đỡ đặc biệt. Chúng sẽ sống trong bầu không 

khí kỷ luật và yêu thương. Chúng sẽ tham gia vào sự thờ phượng và dạy dỗ 

của chúng ta. Chúng sẽ thấy người tin Chúa sống cùng nhau, làm việc cùng 

nhau và chính chúng cũng sẽ được đưa vào công việc. Đây sẽ là trung tâm 

tiếp nhận, chúng được chuẩn bị sẵn sàng cho sự sống của Đức Thánh Linh.” – 

David Wikerson, The Cross and the Switchblade (Thập tự giá và con dao bấm 

– N.D), trang 104. 

 

 

 

6. Nền văn hóa chịu trách nhiệm cá nhân 

Thi thiên 51:6 

2 Cô-rinh-tô 5:15 

2 Cô-rinh-tô 7:1 

 

 

Don kể thêm: “Khi đến với các trung tâm tiếp nhận, họ giống như những đứa 

trẻ bị mắc kẹt trong sự nổi loạn của mình đã lâu lắm rồi. Vì vậy, họ cần được 

chỉnh đốn như những đứa trẻ cho tới khi lương tâm của họ hoàn toàn tỉnh 

thức, và bắt đầu muốn hướng ý muốn mình vào việc làm theo ý muốn của Đức 

Chúa Trời. Khi điều đó xảy ra, họ gần như sẵn sàng đến một trung tâm để 

được huấn luyện cách ứng phó với hầu hết các tình huống có thể mường tượng 

được trong đời sống – trong Đấng Christ. Càng thể hiện rằng mình sẵn sàng 

cho sự tự do và trách nhiệm, họ càng thấy trước được thời điểm mà họ sẽ có 

thể bước đi trên đôi chân của mình, cùng với Đức Chúa Trời.” –Don 

Wilkerson, The Jesus Factor (Nhân tố Giê-su – N.D), trang 23-24. 
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7. Đức tin 

 

Một điều xuyên suốt tất cả những phân tử AND này là đức tin – quyền năng từ 

Đức Chúa Trời, thứ quyền năng luôn đưa tới hành động! 

 

Giăng 11:40 

1 Các Vua 18:16-45 

Gia-cơ 2:14-17 

Hê-bơ-rơ 12:1-2 

 

“Trưa đó, chúng tôi lẽ ra phải nộp một tấm séc cho những người giữ tờ thế 

chấp thứ hai của chúng tôi. Tờ séc đó phải ghi 15,000 đô-la. Tôi đã trông chờ 

rất nhiều vào phép lạ của Chúa – nhưng giờ đây chúng tôi đã đến hạn rồi mà 

tiền thì không có … Chiều hôm đó, tôi làm một điều hơi thái quá. Tôi gọi tất 

cả những người trẻ đến – thành viên băng đảng, người nghiện ma túy, các cô 

cậu sinh viên cùng nhân sự và bảo họ rằng Trung tâm đã an toàn rồi. Ai cũng 

vui lắm. ‘Chắc giờ chúng ta phải đi lên phòng nhóm và cảm tạ Chúa thôi.’ Và 

chúng tôi đã làm như vậy… Cuối cùng, có ai đó nhìn lên và nói: ‘David ơi, 

anh nói đi, tiền đó từ đâu ra vậy?’’À, nó vẫn chưa đến đâu… nhưng đến ngày 

10 tháng 9, anh sẽ có tờ séc 15,000 đô cho em thấy. Anh nghĩ là chúng ta phải 

cảm ơn Chúa trước.’ Nói xong, tôi bước ra.” –David Wikerson, The Cross and 

the Switchblade (Thập tự giá và con dao bấm – N.D), trang 168-169. 

 

 

 

 

 

 

 

 
C. Làm thế nào để tôi biến ADN của Teen Challenge thành một phần mục vụ của 

tôi? 

 

1. Những người đi đầu trong mục vụ Thách Thức Thanh Thiếu Niên phát triển 

ADN của mục vụ này như thế nào? 

 

a. Những đặc điểm ADN đến từ Chúa này đã là một phần đời sống và 

chức vụ của họ trước khi họ đến làm việc tại Teen Challenge. 
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b. Họ áp dụng ADN này vào chức vụ của mình tại Teen Challenge, và 

điều này đã mang phước hạnh của Chúa đến với mục vụ. 

 

 

 

c. Càng làm việc lâu trong Teen Challenge, họ càng tiếp tục tăng trưởng 

hơn. 

 

 

 

2. Bạn đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của mình như thế nào trong việc áp 

dụng bảy đặc tính của ADN Teen Challenge. 

 

 

 

 

 

 

3. Những câu chuyện mới nào cho thấy sự có mặt của ADN trong Teen 

Challenge ngày nay? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Làm thế nào để bạn bắt đầu thực hiện các bước và phát triển các đặc tính của 

ADN này trong chức vụ đời thường của mình? 

Châm ngôn 3:5-6 
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Câu hỏi thảo luận 
 

1. Chia sẻ một minh họa, lời chứng hoặc một kinh nghiệm về đặc tính của ADN này. 

2. Chia sẻ một địa chỉ Kinh thánh cho đặc tính ADN sao cho điều này liên hệ mật thiết với 

bối cảnh của Teen Challenge. 

3. Bạn thấy đặc tính ADN này vẫn hiện hữu trong Thách Thức Thánh Thiếu Niên hơn 50 

năm sau khi thành lập như thế nào? 

4. Biểu hiện của đặc tính ADN này đã thay đổi như thế nào? 

5. Có những biểu hiện nào của đặc tính ADN này bị mất đi? 

6. Nếu đặc tính ADN này bị bỏ bê thì điều gì sẽ mất đi? 

7. Làm thế nào để chúng ta có thể giữ cho đặc tính ADN này sống động trong chúng ta là 

những người lãnh đạo và trong mục vụ Teen Challenge? 

8. Chúng ta đảm bảo rằng ADN này được truyền lại cho mọi nhân sự Teen Challenge như 

thế nào? 

9. Bạn coi mình là người mang đặc tính ADN này như thế nào? 

10. Bạn có vai trò gì trong việc truyền lại điều này cho những lãnh đạo mới? 

 


