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 Tại sao Sự Lãnh đạo là quan trọng? 

Từ thuật « sự lãnh đạo » có thể được sử dụng để chỉ về mọi  công việc của một người lãnh đạo, 
bao gồm các khâu như giảng dạy, hoạt động mục vụ, rao truyền Phúc Am, hành chánh, tổ chức 

,..v..v…  Tuy nhiên, cái định nghĩa như vậy của  chúng ta về sự lãnh đạo tỏ ra quá hẹp hòi : đây 

phải là một quá trình nghiên cứu về khải tượng hay sự mặc khải của Đức Chúa Trời cũng như về 

lý do hiện hữu của một hội thánh hoặc những cá nhân có dự phần trong khải tượng này. Những 

cá nhân này tạo điều kiện và khuyến khích Hội Thánh hãy tỏ ra thích nghi và tìm hiểu sự mặc 

khải. George Barna có viết về vấn  đề ‘sự lãnh đạo’ trong nhiều năm trời. Ông trình bày về tầm 

quan trọng của Sự Lãnh Đạo.… 

 
« Sau 15 năm miệt mài tìm hiểu thế giới quanh mình, tôi đã có được nhiều kết luận về tương 

lai của Hội Thánh Cơ-đốc tại Mỹ Châu. Kết luận trọng tâm của tôi là Hội Thánh Hoa Kỳ 

đang hấp hối vì thiếu sự lãnh đạo kiên cường. Trong những thời điểm có các cơ hội chưa 

từng thấy như ngày hôm nay, và với các nguồn lực dồi dào, Hội Thánh lại đang mất dần ảnh 

hưởng của mình, mà nguyên do đầu tiên chính là thiếu sự lãnh đạo. Quả thực, không gì quan 

trọng hơn là sự lãnh đạo. 
Mới hồi gần đây, tôi phát hiện thấy rằng những sự ra đi hiện nay khỏi Hội Thánh  của một số 

tín đồ , một phần  là vì sự ra đi của các nhân sự có khả năng lãnh đạo, ân tứ và kinh nghiệm. 

Những con người này, mà Hội Thánh hết sức cần đến, rời khỏi Hội Thánh bởi vì họ không 

thể tiếp tục đứng chân trong một phong trào có thể nói là thiếu vắng sự lãnh đạo theo sự mặc 

khải (hay khải tượng) . 
Những người lãnh đạo theo khải tượng này có khả năng làm chuyển động mọi sự. Tôi cảm 

thấy buồn khi nhận thấy rằng thế nào họ đã cố gắng thâm nhập vào sinh hoạt của Hội Thánh 

để cống hiến những điều tốt lành qua các ân tứ Chúa ban cho, nhưng đã không thể đóng góp 

gì vì các Hội Thánh kia không được sự hướng dẫn của những người lãnh đạo cũng như của 

những kẻ am hiểu về sự lãnh đạo. 
Tôi đã nghiên cứu lịch sử hiên đại để tìm hiểu cái dộng cơ đã dẫn tới những cuộc cách mạng, 

những phong trào quần chúng, những chế độ xã hội và những thời kỳ phồn thịnh của quốc 

gia. Kết quả cho thấy rằng không thể có – và có thể sẽ không thể có – những phong trào sáng 

giá, những cuộc cách mạng hoặc các chế độ, nếu như không có được những người lãnh đạo 

biết nhìn xa trông rộng và kiên cường để hướng dẫn các nhóm này tiến tới sự chuyển hoá tích 

cực trong tư duy, ngôn ngữ và hành động. » 
 
Christian Schwarz, trong tác phẩm của ông « Quá trình  Phát triển tự nhiên của Hội Thánh » 

(Natural Church Development), cho biết công trình nghiên cứu này có liên hệ tới 1000 Hội 

thánh tại 32 quốc gia khác nhau. Ông đi tới kết luận như sau : dành trọn quyền cho nhân sự lãnh 
đạo là một trong tám đặc tính chung đối với các Hội thánh lành mạnh. 

 
« Các nhân sự lãnh đạo của những Hội thánh phát triển luôn dành cho tín đồ  đầy đủ quyền 

hạn để giúp họ tham gia hầu việc Chúa. Các Hội thánh này không sử dụng các chức viên tín 

dồ như công cụ giúp đạt tới những mục đích riêng và thực hiện những khải tượng của riêng 

mình. Trái lại, các Hội thánh này trao quyền hạn cho những nhân sự lãnh đạo, để khối nhân 

sự lãnh đạo có thể giúp đỡ các tín đồ đạt được nguồn sức thiêng phong phú mà Đức ChúaTrời 

dành sẵn để ban cho họ. Các vị mục sư  tại những hội thánh nói trên luôn quan tâm đến việc 
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trang bị, yểm trợ, động viên và tư vấn cho khối nhân sự lãnh đạo, nhằm giúp họ trở nên mẫu 

người đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời..» 
 
Sự lãnh đạo là khâu thiết yếu đối với những Hội thánh lành mạnh. Sự lãnh đạo là khâu hoạt động 

thiết yếu để giúp cho Hội thánh tạo được ảnh hưởng tích cực trên môi trương xã hội mình đang 

sống. Sự lãnh dạo là khâu hoạt động thiết yếu để giúp thúc đẩy sự lớn mạnh của Hội thánh. Khâu 

lãnh đạo còn tỏ ra thiết yếu để giúp Cơ-đốc nhân trưởng thành trong sự hầu việc Chúa. Tóm lại, 

sự lãnh đạo là khâu hoạt động vô cùng cần thiết vậy ! 
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Định  nghĩa về ‘Sự Lãnh Đạo’  
 
Trong tài liệu này, chúng tôi định nghĩa về ‘sự lãnh đạo Cơ-đốc’ như sau : về một mặt, đây là sự 

minh định và chia sẻ sự mặc khải của Đức ChúaTrời ban cho Hội Thánh Ngài ;  mặt khác, đây là 

công việc trang bị và giúp đỡ Hội thánh đạt tới  sự mặc khải đó. Tuy nhiên, sự giảng dạy, công 

tác mục vụ, việc rao truyền Phúc Am và khâu hành chánh tổ chức cũng đều rất quan trọng. Hội 

Thánh cần có những nhà truyền thông lỗi lạc để giảng Lời Đức Chúa Trời. Chúng ta cần có 

những vị mục sư có lòng nghĩ tới những người sốntg chung quanh mình, những nhà truyền đạo 

có ân tứ thuyết phục người nghe đặt niềm tin  nơi Đấng Christ.  Nhiều người lãnh đạo hoan hĩ 

nhận định rằng những chức viên phụ trách về hành chánh tổ chức nắm giữ một vai trò cần thiết 

trong Hội thánh thông qua nỗ lực của họ nhằm đảm bảo duy trì được một hệ thống quản lý tốt và 

phát huy thêm nữa được tính năng hiệu quả của sứ mạng Hội thánh.Dù vậy, chắc chắn rằng Hội 

Thánh vẫn cần có các nhân sự lãnh đạo có khả năng giúp Hội Thánh tiến lên. 

 
Do đó, định nghĩa của chúng tôi về sự lãnh đạo có liên hệ tới việc xây dựng Hội Thánh ở ngày 

mai , hơn là ở ngày hôm nay, và vì vậy dẫn tới một dạng lãnh đạo khác đòi hỏi phải có những sự 

thay đổi nhằm đạt đến những mục tiêu củaHội Thánh ngày mai. 
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 Đặc tính của sự lãnh đạo  

 
Ở đây, chúng ta hãy nghiên cứu bảy ( 7 ) đặc tính của nhân sự lãnh đạo Cơ-đốc như sau :  

 Sự khiêm nhường trong việc sử dụng chức năng quyền hành được ủy 

thác ;  
 Lòng tin cậy và sự trung thực ; 
 Mong ước có một quyền lãnh đạo dựa trên các ân tứ, hơn là trên chức vị 

lãnh đạo ; 
 Mong ước có cơ hội khuyến khích sự lớn mạnh và phát triển của mọi 

người ; 
 Thực hành  một cung cách lãnh đạo thể hiện được lòng yêu thương đối 

với Đức Chúa Trời và đối với mọi người ; 
 Có một khải tượng về tương lai dựa trên cảm nhận về sự kêu gọi của 

Đức Chúa Trời ; 
 Có môt đời sống cầu nguyện tích cực . 

 
Mặc dù bốn đặc tính đầu tiên không áp dụng duy nhất cho những nhân sự lãnh đạo Cơ-đốc, và dù 

người ta thấy rằng đặc tính  thứ năm có phần nào liên hệ tới những phần tử lãnh đạo ngoài giới 

Cơ-đốc, song có hai đặc tính cuối  cùng có thể là dành riêng cho thành phần nhân sự lãnh đạo 

Cơ-đốc.  Kết hợp bảy đức tính này lại với nhau, người ta tìm thấy được một cung cách lãnh đạo 

mang tính đặc biệt ‘Cơ-đốc’.  Dạng lãnh đạo này, trong bất cứ trường hợp nào, đều tỏ ra không 

« yếu kém », bởi vì  người ta tìm thấy trong những nhân vật lãnh đạo trưởng thành nhất có được 

cái tâm tình yêu thương cần thiết để minh chứng cho những đức tính nói trên. 
Bây giờ chúng ta hãy xem xét từng mỗi một đức tính này. 
 
Sự khiêm nhường trong việc sử dụng chức năng quyền hành được ủy thác  

 
Những phần tử lãnh đạo thế tục có khuynh hướng tìm cách phát huy uy thế, uy quyền và uy tín 

hay ảnh hưởng của mình. Với họ, đây là các yếu tố quan trọng nhất thiết phải đồng hành cùng 

chức năng nhiệm vụ của họ. Chẳng hạn như, một chiếc xe hơi lộng lẫy của thủ trưởng, một chỗ 

đậu xe ưu tiên, một văn phòng dành riêng ở lầu cuối với những dụng cụ đồ đạc đắt  tiền, v...v….  
Uy thế và uy quyền dạng này hoàn toàn trái nghịch với mẫu hình khiêm tốn mà Chúa Giê-su đã 

dạy. Những nhân sự lãnh đạo Cơ-đốc không để rơi vào các cạm bẫy cám dỗ đó. Chúng ta cần có 

khả năng xác định được đâu là những dấu hiệu báo trước về một dạng uy thế uy quyền có thể dẫn 

đến các tình cảm và hành động bất xứng. Điều này tỏ ra đặc biệt hệ trọng trong các nền  văn hoá 

mà ở đó, vị mục sư luôn ăn mặc khác với mọi người, luôn được dành sẵn một ghế ngồi danh dự ở 

phía trước, và có một văn phòng làm việc được đặc biệt dành riêng không giống với văn phòng 
của các chức vụ khác.  
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Lòng tin cậy và sự trung thực 

 
Mô hình chức vụ truyền thống mà Hội Thánh dành cho một vị mục sư chỉ sản sinh ra một tổ chức 

khả dĩ hoạt động với một mức độ tin cậy thấp kém. Người ta có thể tìm đến với Hội Thánh, song 

sự tham gia sinh hoạt của họ chỉ giới hạn trong những phần việc đơn sơ. Ngay cả trong những 

Hội Thánh có tiếng « là thành công » và có nhiều người tham gia vào chức vụ, vẫn có thể tỏ ra 

hoạt động với một  mức độ tin cậy thấp, nếu những hội thánh này không để cho mọi người được 

dấn thân phục vụ với tinh thần trách nhiệm và biết ơn đối với  Hội Thánh.  
 

Đức Chúa Trời muốn chúng ta hầu việc Ngài với một lòng tin cậy cao  - ở Ngài, và ở Hội Thánh. 

Đức Chúa Trời xứng đáng được sự tin cậy. Chúa từng phán dạy : « Ta sẽ không bao giờ lìa các 

ngươi đâu, Ta sẽ không bao giờ bỏ các ngươi đâu. » Chúng ta cũng từng nói với lòng tin cậy : 

« Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được. » (Hêb.13:6.)  Kinh nghiệm 

của chúng ta trong việc đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời hẳn phải  giúp chúng ta nâng cao 

năng lực của mình trong việc gây dựng lòng tin cậy và hẳn phải khích lệ chúng ta trong việc xây 

dựng lòng tin cậy ấy ở giữa vòng  các anh chị em Cơ-đốc nhân. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không 

chỉ xứng đáng với lòng tin cậy của chúng ta, mà Ngài  còn muốn đặt niềm tin cậy của Ngài ở nơi 

chúng ta nữa. Tom Marshall có viết :« Sự tin cậy của Đức Chùa Trời là điều thực tế. Đó là một 

sự lựa chọn mà Ngài đã thực hiện, đồng thời cũng là một điều dễ bị tổn thương mà Ngài đã lựa 

chọn.»  
 

Những người xứng đáng được tin cậy cần phải có một lối sống nghiêm túc.Pierre Drucker có mô 
tả về « sự kiểm tra của tấm gương soi », ở đó, các người lãnh đạo phải làm sao để biết chắc rằng 

con người mà họ thấy trong gương vào buổi sáng lúc mới thức dậy cũng chính là mẫu người mà 

họ ao ước trở thành , kính trọng và tin cậy. Nếu thiếu tính như nhất (hay đồng thể) giữa nếp sống 

công cộng và nếp sống riêng tư của chúng ta , thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ không thể duy 

trì được sự khác biệt này. Chúng ta thường nghe thấy có lắm người lãnh đạo Cơ-đốc phải  ‘rớt đài 

’  một khi người ta bắt đầu phám phá được sự thật về cuộc sống riêng tư của họ. Nhiều người 

thích tôn thờ các vị lãnh đạo của mình, trong khi đó cũng có không ít những người khác lại muốn 

tìm cách hạ bệ các nhà lãnh đạo! Phương thuốc cứu chữa duy nhất của chúng ta là giao phó cho 
Đức Thánh Linh dẫn dắt và điều khiển hoàn toàn đời sống chúng ta, đồng thời  cũng giao Ngài 

kiểm soát toàn bộ quỹ thời gian, tiền bạc và mọi  ước muốn của chúng ta. 

 
Mong ước có một quyền lãnh đạo dựa trên các ân tứ, hơn là trên chức vị lãnh 

đạo  

 
Nhiều người lãnh đạo thèm khát uy quyền qua chức năng lãn h đạo. Tìm thỏa mãn từ một uy tín 

do vận động mà có và từ một uy quyền muốn áp đặt nếp sống của mình lên kẻ khác, điều này có 

thể trở nên một « liều thuốc độc hại ». Bởi vì, nó có thể dẫn tới một mức độ khống chế không 

lành mạnh nhằm tập trung quyền hành vào tay những người lãnh đạo mà thôi.. 

 
Những phần tử  lãnh đạo Cơ-đốc cần phát huy bản lĩnh nội lực cần thiết để có thể hướng dẫn 

người khác dựa theo các ân tứ lãnh đạo của mình. Vì rằng khó thể có một người  lãnh đạo nào 

được coi như là người duy nhất trong tổ chức có dược ân tứ lãnh đạo, cho nên chúng ta cần phải 

chấp nhận sự kiện rằng những kẻ có ân tứ hay tài năng lãnh đạo không thể là những người nắm 

độc quyền lãnh đạo trong tổ chức Điều này càng tỏ ra thiết thực hơn nữa khi người ta xem sự 
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lãnh đạo là một trong những yếu tố cần xét tới trong qui trình tuyển chọn ứng viên vào chức năng 

lãnh đạo của Hội Thánh. Ngoài ra, các kẻ lãnh đạo cần phải tích cực tìm kiếm thêm những người 

khác để chuẩn bị cho họ vào chức năng lãnh đạo , vào thời điểm thích nghi. 

 
Mong ước có cơ hội khuyến khích sự lớn mạnh và phát triển của mọi người 
 
Những nhân vật lãnh đạo tầm vóc luôn quan tâm đến việc đào tạo những kẻ kế thừa, và muốn 

làm sao cho những kẻ kế thừa này sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách thành công vượt trội 

hơn chính họ.Những người lãnh đạo cần phải biết tìm kiếm, đào tạo và phát huy tiềm lực của mỗi 

cá nhân. 
 
Một trong những đặctính của những nhà lãnh đạo này là có bề dày kinh nghiệm trong việc tiếp 

cận với tính đa dạng phong phú và các nguồn tiềm lực của những người khác. Những kẻ được 

đào tạo không phải là « các bản sao rập khuôn » yếu ớt lu mờ  từ những nhà lãnh đạo đã đào tạo 

họ, mà phải là những con người có những ân tứ phong phú, đa dạng, và có sự tự do để hoàn thành 

các nhiệm vụ của mình với tất cả nguồn sức sung mãn. David Ogilvy, giám đốc một Công ty 

Quảng cáo, có nói :« Nếu bao giờ cũng tuyển dụng những người kém hơn chúng tôi, thì chúng 
tôi sẽ trở thành một công ty của những người lùn. Song, ngược lại, nếu bao giờ cũng tuyển dụng 

những người giõi hơn chúng tôi, thì chúng tôi sẽ trở thành một công ty của những người khổng 

lồ.» 

 
Thực hành  một cung cách lãnh đạo thể hiện được lòng yêu thương đối với Đức 

Chúa Trời và đối với mọi người 

 
Sự lãnh đạo với tinh thần người đầy tớ chính là trung tâm điểm của sự lãnh đạo Cớ-đốc. Sự lãnh 

đạo với tinh thần người đầy tớ khác với hình thức phục vụ bình thường.  Hết thảy Cơ-đốc nhân 

đều được kêu gọi làm những người đầy tớ để phục vụ lẫn nhau, noi theo gương Chúa Giê-su là 

Đấng rửa chân cho các môn đồ, và yêu mến kẻ lân cận như chính mình. Ngoài cái tinh thần phục 

vụ nói trên, chúng ta cũng phải sẵn sàng nhận từ nơi Chúa Giê-su một công tác phục vụ giống 

như công tác mà Ngài đã giao cho các môn đồ thông qua viêc Ngài  rửa chân cho họ.  

 
Sự lãnh đạo với tinh thần người đầy tớ còn đi xa hơn nữa qua việc cứu xét đến những động cơ 

thúc đẩy các hoạt động của chúng ta trong tư cách những người lãnh đạo. Nếu những ước muốn 

riêng tư của chúng ta được coi là tiêu chuẩn duy nhất để dẫn tới quyết định , thì hẳn Chúa Giê-su 

đã quyết định không mang lấy mọi sự đau đớn vàthống khổ như thếtrên thập tự giá. Tại vườn 

Ghết-sê-ma-nê, Chúa Giê-su đã cầu nguyện : « Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi 

Con ! Dầu vậy, xin đừng theo ý Con, nhưng xin ý Cha được nên! » Luc. 22 :42.  Cái trọng 
lượng mà Ngài phải gánh chịu, không chỉ có gánh nặng về tính tội lỗi của chúng ta, mà còn có cả 

tội lỗi của chúng ta nữa, quả thực là quá nặng nề. Lúc ấy, thiết nghĩ Chúa Giê-su có thể từ bỏ sứ 

mạng của Ngài.  Cũng theo cung cách đó, sự lãnh đạo với tinh thần người đầy tớ sẽ dẫn chúng ta 

đến chỗ phải có những quyết định vì phúc lợi của những người khác, dù chúng ta có các ý thích 

ưu tiên như thế nào. 

 
Có một khải tượng về tương lai dựa trên cảm nhận về sự kêu gọi của Đức 

Chúa Trời  
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Một trong những nhiệm vụ cơ bản của sự lãnh đạo là đảm bảo cho tổ chức chia sẻ được một khải 

tượng chung về tương lai. Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa một khải tượng (hay tầm nhìn) 

được thực sự chia sẻ giữa tổ chức, với khải tượng riêng tư của một người lãnh đạo. Một nhà lãnh 

đạo có thiên tài có thể thuyết phục nhiều người đi theo khải tượng của mình, nhưng có một sự 

nguy hiểm khi thấy nhà lãnh đạo này dũng cảm đơn độc tiến lên phía trước với khải tượng của 

mình trong khi những người khác, vì chưa được thuyết phục, cứ đứng chờ đợi và theo dõi quan 

sát. Đồng thời, một khải tượng được chia sẻ là sự tổng hợp của các khải tượng cá nhân, được  

trình bày theo cung cách chung, hơn là một mẫu số chung nhỏ bé nhất, và đây là điều mà toàn thể 

tổ chức có chung sở hữu (thực ra, đây cũng là điều khá hiếm).Một khải tượng được chính thức và 

trung thực chia sẻ, « sẽ tạo ra » được một khao khát chung, một nghị lực và hướng đi thuộc linh 

nhằm xây dựng một nguồn sức đáng kể trong Hội Thánh. 

 
Có một đời sống cầu nguyện tích cực 

 
Sự cầu nguyện là một phần trọng đại trong quá trình giao huấn của Chúa Giê-su dành cho các 

môn đồ của Ngài. Họ phải biết ơn Chúa về lời dạy dỗ này trong những tháng ngày tiếp sau sự 
Thăng Thiên của Chúa Giê-su, vào lúc mà Phi-e-rơ và những môn đồ khác phải chiến đấu để tìm 

ra ý nghĩa cho hoàn cảnh sống đặc thù của họ . Cũng vậy, trong Ngày Lễ Ngũ Tuần (Ngày Thánh 

Linh Giáng Lâm), Phi-e-rơ đã sẵn sàng mạnh dạn đứng ra công khai giảng dạy với những lời 

được chính Đức Thánh Linh ban cho. Trong những ngày đó, Phi-e-rơ thể hiện cho Hội Thánh 

thấy một gương mẫu lãnh đạo được dẫn dắt bởi Thánh Linh, và có các nguồn sức hỗ trợ thông 

qua sự cầu nguyện.  
 
Thiếu sự cầu nguyện, chúng ta không thể phân định được sự kêu gọi và hướng dẫn của Chúa, bởi  

vì  chúng ta để mình dựa trên nhận xét riêng của con người chúng ta.Không có sự cầu nguyện, thì 

mọi khải tượng về tương lai  dành cho Hội Thánh sẽ chỉ là sản phẩm từ những sự ham muốn của 

con người. Nếu Chúa Giê-su đã cần biệt riêng một số thì giờ đáng giá để cầu nguyện với Cha 

Ngài, thì thiết tưởng ngày nay chúng ta cũng rất cần phải làm như vậy. 

 

Mẫu Người Lãnh Đạo Cơ-đốc  

 
Trong Chúa Giê-su, chúng ta có thể nhìn thấy từng mỗi một của bảy đăc tính nói trên được thể 

hiện một cách thật toàn hảo. Kể ra thì khó và cũng vô ích nữa nếu như tìm cách tách rời cung 

cách lãnh đạo của Chúa Giê-su khỏi phần còn lại của chức vụ Ngài, bởi vì sự lãnh đạo thực tế 

không dễ gì bị tách rời khỏi nhân cách và cá tính của người lãnh đạo, hoặc khỏi toàn bộ những 

công việc mà người lãnh đạo tham gia thực hiện. 

 
 
BÀI TẬP :  Đọc lại  các sách Phúc âm và tìm ra bảy đặc điểm nói trên.. 
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 Thể hiện tính Trung thực, Liêm khiết  

 

Đây là một bài học Thánh kinh, có dạng hơi khác một  chút đấy !! Phần học này giúp bạn tìm 
hiểu làm thế nào để duy trì được tính trung thực, liêm khiết khi bạn đứng trước một quyết định 

khó khăn. Bạn hãy dành ít nhất một giờ để làm công việc này – dù rằng có thể đòi hỏi thời gian 

nhiều hơn- phần đó do bạn quyết định vậy !  Để hoàn thành bài nghiên cứu thánh kinh này, bạn 

sẽ phải sử dụng một trường hợp ví dụ về quyết định mà bạn cần phải đưa ra bây giờ hoặc đã đưa 

ra hồi gần đây.   

 

 
 
Trước hết, hãy dành chút thì giờ để suy nghĩ về điều được coi là sự trung 

thực hay liêm khiết. Ở đây, hành động với sự trung thực có nghĩa là chấp 

thuận « một cung cách hành xử và có những quyết định phù hợp với những 

nguyên tắc sống Cơ-đốc của chúng ta.» Một trong những yếu tố quan trọng 
của định nghĩa này là tính thường kỳ (không đổi thay) – nếu chúng ta 

không tiên liệu , nếu những quyết định của chúng ta tùy thuộc vào từng 

ngày trong tuần lễ và theo cảm tính của chúng ta, thì có thể lắm người ta sẽ 

nhận thấy rằng chúng ta không duy trì được một tính trung thực nhất định 

nào đó.  

 
Giai đoạn một – Đặt ra các Nguyên tắc .  

 
 
Khi đối diện với một cảnh ngộ, việc đầu tiên là phải xác định đâu là các 

nguyên tắc sống Cơ-đốc của chúng ta. Điều này cũng không đơn giản như 

người ta nghĩ đâu, nhất là khi đứng trước một quyết định khó khăn ! Trong 

hoàn cảnh này, bạn sé áp  dụng các nguyên tắc nào?? Hãy kể ra. Điềy này 

thật hệ trọng – chúng ta có thể nghĩ là mình biết, song việc viết chúng ra trên giấy trắng mực đen 

là một trắc nghiệm thực tế để giúp chúng ta hiểu rằng mức độ am trường của chúng ta về những 

nguyên tắc ấy có thực sự chính xác không !!! Xin đừng ngạc nhiên khi thấy công việc này cũng 

khó khăn – có nhiều người đã phải cần có đủ thời gian tập trung mới có thể làm sáng tỏ các 

nguyên tắc sống của họ. 

  
 
 

Những con người 

trung thực, liêm 

khiết : Đa-niên .  
Đọc sách Đa-niên, 

các ch. 1-3. Chúng 

ta thấy Đa-niên và 

các bạn ông tôn 

trọng các nguyên tắc 

sống của mình, dù 

trước áp lực của kẻ 

ngoại muốn họ làm 

trái lại – một đề tài 

được trình bày cách 

xuyên suốt trong 

sách Đa-niên. 
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Có khả năng là bạn cần phải mô tả chi tiết về điều bạn đãviết ra. Ví dụ, có thể bạn đã viết về 

« tình yêu thương » hoặc về « tình yêu thương đối với mỗi cá nhân có liên quan ». Tuy nhiên, có 

lẽ cần phải đi xa hơn bằng cách làm sáng tỏ cái ý nghĩa của việc duy trì tình yêu thương đối với 
mỗi một con người. Các nguyên tắc này cần phải bao gồm hết thảy những nguyên tắc có liên  

quan đến bạn, chứ không phải chỉ những nguyên tắc mà bạn 

nghĩ là mang tính « Cơ-đốc ».  

 

Giai đoạn Hai – Triển khai các Giải pháp  
 

Bây giờ, hãy làm một bản liệt kê về các giải pháp khả thi.  Có 

thể cần phải có một giải pháp gồm tóm hết tất cả các nguyên 

tắc, và đây có thể là một giải pháp tốt ! Tuy nhiên, kể ra cũng 

đâu phải dễ dàng để tìm ra được một giải pháp khả dĩ đáp ứng 

được mọi nguyên tắc. Mặt khác, có thể bạn sẽ không chọn một 

trướng hợp quyết định khá khó khăn phức tạp. Thông thường 

nhất, chúng ta đưa ra từ bốn đến năm khả năng để lựa chọn, và 

mỗi khả năng đều có các mặt thuận lợi và bất tiện.  

 
Giai đoạn Ba – Tìm hiểu sâu nơi Kinh thánh  

  
Giai đoạn tiếp theo gồm có việc nghiên cứu riêng biệt từng 

nguyên tắc nhằm mục đích tìm hiểu chiều sâu của các nguyên 

tắc ấy. Và đây là lúc nhập cuộc của khâu đào sâu cuốc bẫm trong Lời Chúa. Hãy dành thì giờ cho 

việc suy gẫm những trường hợp ví dụ điển hình của Kinh Thánh , những mô hình mẫu và những 

khúc KT đã đưa bạn tới chỗ chuẩn nhận nguyên tắc này. Lập ra một bản kê cho công việc trên , 

và tìm hiểu thật sâu, thật kỹ để biết được ở điểm nào mà những yếu tố hay sự kiện Thánh kinh kia 

tỏ ra phù hợp với hoàn cảnh của bạn.  

Lần đầu có thể mất nhiều thì giờ, song càng quen với phương pháp này, bạn sẽ thấy mình càng 

làm nhanh hơn ! Có thể bạn phải vất vả để tìm ra những mô hình mẫu hoặc những văn đoạn KT 

thích ứng với một phần trong các nguyên tắc của bạn. Điều này không có nghĩa là nguyên  tắc 

của bạn tỏ ra tồi tệ, mà trái lại, chỉ nói lên sự cần thiết phải hiểu rõ những lý do giúp bạn xây 

dựng được cái nguyên tắc ấy !! 

  
 
Giai đoạn bốn  - Cầu nguyện trong Hành động . 

  
Khi nghiên cứu từng nguyên tắc, bạn có thể nhận biết được những hành động  nào cần phải thực 

hiện để tôn trọng cái nguyên tắc ấy. Chẳng hạn như, cái nguyên tắc về « tình yêu thương đối với  

mỗi cá nhân »  có thể dẫn bạn tới chỗ phải  giải thích về quyết định của mình, một cách riêng rẻ, 

với từng người có liên quan.   
Cuối cùng, sau khi đã nghiên cứu tất cả các nguyên tắc của bạn, bạn hãy dành thì giờ cho sự cầu 

nguyện. Đức Chúa Trời quan tâm đến hết thảy các vấn đề của chúng ta.- Chính Ngài đã phán hứa 
với chúng ta như thế ! Điều này không đảm bảo rằng quyết định của bạn đưa ra sẽ là một quyết 

định tốt ! Nhưng, cuối cùng bạn sẽ phải có một quyết định và hành động theo quyết định ấy. 

Việc giải thích những nguyên tắc làm nền tảng cho quyết định của bạn, đôi khi có thể giúp cho 

người khác chấp thuận giải pháp của bạn, và đồng thời còn giúp họ nhìn thấy rõ hơn về tính trung 

Những con người trung 

thực  : Phi-e-rơ  & Giăng   

Công Vụ. 3 và 4 nói về việc 

thế nào Phi-e-rơ và Giăng đã 

hành động theo đúng những 

nguyên tắc của mình trong 

việc chữa lành người hành 

khất bại liệt. Hẳn là họ phải 

xác minh những hành động 

của mình trước chốn công 

đường (Sanhédrin, Nhà hội 

của người Do Thái xưa), và 

do đó, dĩ nhiên là họ phải ý 

thức hoàn toàn về các nguyên 

tắc sống của mình. 
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thực của bạn. Có thể họ không đồng ý với quyết định của bạn, song họ vẫn có thể trân trọng cái  

lý do tại sao bạn đã có quyết định như vậy. 
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 Xây dựng lòng tin cậy 

 

Một đặc tính thiết yếu của những nhà lãnh đạo lớn là cái khả năng thiết lập được một tổ chức có 

lòng tin cậy vào những thành viên của mình, và đồng thời xứng đáng với lòng tin cậy của mọi 

người. Những tổ chức biết sắp xếp lại để chia sẻ trách nhiệm lãnh đạo, sẽ đạt được một mức độ 

tin cậy cao. Xây dựng lòng tin thì phải mất nhiều thời gian, nhưng phá hủy nó thì  

chỉ là vấn đề giây phút !  Nếu ai đó lạm dụng lòng tin cậy của một tổ chức có mức độ tin 

cậy cao, thì hậu quả có thể là nghiêm trọng, và những kẻ ấy có khả năng gặp phải lắm điều khốn 

khó. Lòng tin cậy cần phải đi kèm với tinh thần trả ơn.  

 
Đức Chúa Trời muốn rằng hành động của chúng ta phải mang tính tương tác ở một mức độ tin 

cậy cao. Ngài xứng đáng với lòng tin cậy của chúng ta. Ngài đã phán : « Ta không bao giờ lìa xa 

ngươi, cũng chẳng khi nào từ bỏ ngươi.. » Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói 

rằng :« Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết  » (Hêb. 13:6).  Chúng ta cần học tập để hết lòng 

tin cậy nơi Chúa : « Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của 

con. » (Châm ngôn 3:5) Kinh nghiệm của chúng ta trong sự đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời 
sẽ khích lệ chúng ta xây dựng lòng tin cậy giữa các anh chị em tín hữu Cơ-đốc.  

 
Trong sự tin cậy có một vấn  đề về mối quan hệ – quan hệ giữa Đức Chúa Trời và những thuộc 

viên Hội Thánh , giữa các cá nhân với nhau trong Hội Thánh, cũng như giữa thành viên Hội 
Thánh và ban lãnh đạo (các vị trưởng lão, cao niên) . Đặt lòng tin cậy, đôi khi chúng ta cũng dễ 

bị tổn thương và chấp nhận rủi ro, vì  chúng ta không nắm quyền kiểm soát một hoàn cảnh. Việc 

xây dựng các mối quan hệ có mức độ tin cậy cao có thể sẽ đòi hỏi chúng ta phải có ý thức  phục 

vụ và tinh thần khiêm nhường.Larry Reynolds có nêu ra bốn yếu tố chính trong các mối quan hệ 
ấy, như sau : Năng lực thích hợp, Tinh thần Cởi mở, Khả năng Hành động và tính Công bằng. 

Ngoài ra, Bennis và Townsend có bổ sung vào danh sách này một yếu tố khác nữa, đó là Sự 

Quan tâm chăm sóc.  
 

NĂNG LỰC THÍCH HỢP :  Cấu tố thứ nhất của một mối quan hệ có mức độ tin cậy 

cao, đó là năng lực của người mà chúng ta muốn đặt lòng tin cậy nhằm thỏa mãn các sự 

mong đợi của chúng ta và hoàn thành công việc chúng ta yêu cầu ở người ấy. Ví dụ như, khi 

lên máy bay, chúng ta đặt lòng tin cậy của mình vào nơi viên phi công, dựa trên cơ sở là năng lực 

của viên công đã được công nhận thông qua quá trình trắc nghiệm và cấp phát bằng lái máy bay. 
Khi yêu cầu một ai đó giúp hướng dẫn một buỗi nhóm cầu nguyện ở địa phương, mà chúng ta 

không biết chắc liệu  người này có đủ khả năng khéo léo cần thiết để hoàn thành tốt công việc 

được giao hay không, thì đương nhiên  chúng ta sẽ không thể đặt lòng tin cậy hoàn toàn vào 

đương sự. Điều này cho thấy chúng ta cần đảm bảo làm sao cho những tài năng tài trí của các 

thành viên Hội Thánh được huy động và sử dụng trong những công việc của Hội Thánh , đồng 

thời cần phát triển một qui trình nhằm đạt tới mục tiêu này. Vào lúc đó, không nên đưa ra vấn đề 

tìm hiểu xem công việc được giao sẽ được thực hiện tốt hay không, vì như vậy sẽ ảnh hưởng tới 

mức độ tin cậy trong mối quan hệ.  
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TINH THẦN CỞI MỞ : Đây là cấu tố thứ hai. Chúng ta động viên khích lệ người khác đặt 

lòng tin ở chúng ta khi  chúng ta tỏ ra cởi mở , sẵn sàng chia sẻ với họ về các tâm sự riêng tư,  

các quan điểm, ý nghĩ cũng như các chương trình dự tính của mình. Đối với vài nhà lãnh đạo của 

Hội Thánh, thì đây là cả một sự thách đố, bởi vì họ sẽ phải vượt qua cái thói quen là từ khước 

chia sẻ các nhu cần và tình cảm riêng tư của mình. Chúng ta có thể cũng cần phải  đánh giá cái 

mức độ của tình huynh đệ thực sự trong Hội Thánh : những thành viên Hội Thánh có sẵn sàng 

chia sẻ trao đổi với nhau một cách cởi mở và chân tình không? Tinh thần cởi mở đòi hỏi chúng ta 

trao đổi mọi sự với nhau đúng với sự thật, và trong tình yêu thương. «…nhưng muốn cho chúng 

ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong 

Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ . » (Eph.4:15) Tinh thần cởi mở cũng kêu gọi chúng ta nên 
khích lệ nhau trong việc chia sẻ trao đổi  lẫn nhau các cảm nghĩ, ý kiến của mình. Nói theo kinh 

nghiệm (nghiệp vụ ), có nhiều thuộc viên Hội Thánh đợi chờ một một hình thức để trả ơn nào đó 

nhằm dự phần vào quá trình phát triển . Những mối quan hệ có mức độ tin cậy cao có thể chấp 

nhận một vài đường lối trên để khuyến khích và tạo cơ hội cho quá trình phát triển của mỗi cá 

nhân.  

 
CUNG CÁCH HÀNH ĐỘNG : Cung cách hay khả năng hành động và tính thường kỳ 

(bền bỉ, không đổi thay, trước sau như một) được coi  là thiết yếu. Người ta chỉ tin cậy chúng ta 

nếu như họ thấy có thể nương dựa vào chúng ta để làm những gì mà chúng ta đã nói là sẽ làm. 
Điều này sẽ giúp chúng ta duy trì một cách vững chắc tư cách tham dự của chúng ta trong một 

mối quan hệ. Xin lưu ý rằng, nếu muốn duy trì một mức độ tin cậy nào đó, chúng ta cần phải , 

qua cung cách hành động, làm thỏa mãn các sự mong đợi của những người khác trong mối quan 

hệ, hơn là tìm cách thỏa đáp cho những điều mà chúng ta nghĩ rằng mình đang dấn thân theo 

đuổi. Điều quan trọng là phải làm sáng tỏ những sự mong đợi này, nếu như chúng ta muốn tránh 

mọi hiểu nhầm và không làm suy giảm mức độ tin cậy. Chẳng hạn như, những sự việc đơn giản 

như không trả lời các cú điện thoại hay không hồi âm cho các lá thư gửi đến, có thể khiến người 

khác nghĩ rằng chúng ta thiếu kém trong cung cách hành động.  

 
TÍNH CÔNG BẰNG : Thực tế cho thấy sẽ không thể nào tạo được lòng tin cậy nếu chúng 

ta không trung thực trong dường lối hành xử , và nếu chúng ta tỏ ra thiên vị hay bất công trong 

khi giải quyết các vấn đề. Trong Hội Thánh, chúng ta đưa ra các quyết định theo cách như thế 

nào? Người ta có nghĩ rằng họ được tiếp cận và đối xử cách công bằng, không định kiến, hay có 

vài người nghĩ rằng họ bị gạt ra ngoài quá trình đưa ra các quyết định?  

 
SỰ QUAN TÂM CHĂM SÓC : Nếu không chân thành quan tâm đến an sinh phúc lợi của 

những thuộc viên Hội Thánh, thì sự tin cậy kia có thể chỉ là giả tạo và nhắm vào những công việc 

phải hoàn thành mà thôi.  Muốn xây dựng những mối quan hệ có mức độ tin cậy cao, đòi hỏi 

chúng ta phải tỏ ra sâu sắc hơn và biết quan tâm chăm sóc đến những người khác. Đối với Hội 

Thánh, điều này không nên được coi như làm để có báo cáo tốt !  

 
Tóm lại, chúng ta cần nhận thức rằng, để người ta có thể đặt lòng tin cậy ở mình, chúng ta cần 

phải tỏ ra xứng đáng với sự tin cậy, đồng thời chúng ta cũng cần sẵn sàng đặt lòng tin cậy của 

mình ở những người khác. Nói chung, lòng tin cậy bao giờ cũng chiến thắng. Warren Bennis mô 
tả lòng tin cậy như chất keo xúc cảm của mọi tổ chức. Điều này khiến chúng ta nghĩ rằng việc sử 
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dụng chất keo xúc cảm đôi khi giúp ích chúng ta trong  các tình huống khó xử. Sự tin cậy cũng có 

mặt nguy hiểm rủi ro cho bản thân, song nếu giữ được lòng tin cậy, chúng ta sẽ đạt tới một mức 

độ càng cao sâu hơn nữa của lòng tin cậy.  

 

 
 
The Trust Effect (Hiệu quả của Lòng Tin cậy) , của  Larry Reynolds, ấn hành 

năm 1997, do Nhà Xuất bản Brearley Publishing Limited, 
Reinventing Leadership (Tái lập Sự Lãnh Đạo),  của  Bennis & Townsend, ấn 

hành năm  1995, do Nhà Xuất bản Morrow 
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Sự Lãnh đạo dựa trên khải tượng 

 
 
Nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà lãnh đạo là phải hiểu rõ những mục tiêu mà tổ chức muốn đạt 

tới trong tương lai. Nếu không có cái nhìn hay khải tượng về tương ai, thì các tổ chức chỉ sống 

quanh quẩn với quá khứ để rồi cuối cùng phải tàn lụn mà thôi. « Ở đâu không có khải tượng, dân 

chúng phóng túng » Châm ngôn 29 : 18. Đối với một tổ chức Cơ-đốc, khải tượng đó phải đến 
từ Đúc Chúa Trời. 

 
Quá trình phát triển khải tượng  
Quá trình này gồm có sự cầu nguyện kết hợp với sự suy gẫm về vốn hiểu biết của chúng ta liên 

quan đến những lãnh vực mà Đức Chúa Trời đã bắt đầu tiến hành công việc của Ngài.  Quá trình 
này đòi hỏi phải có thời gian – có lẽ phải mất vài tháng mới hoàn thành được một công việc trọn 

vẹn, và do đó tuyệt đối không nên quá hối thúc đối với diễn tiến của các sự việc! Quá trình này 
có thể được thực hiện bởi một người lãnh đạo, hoặc, tùy theo ý thích lựa chọn, bởi một nhóm nhỏ 

lãnh đạo –có thể đây là nhóm chính thức đang hướng dẫn Hội Thánh (ví dụ như các trưởng lão, 

các vị tín đồ thâm niên), hoặc là do một nhóm người  được tuyển chọn, có tài trí khéo léo và các 

ân tứ thích hợp. 
Đến hồi cuối của quá trình này, bạn cần phải hiểu rõ Đức Chúa Trời mong muốn Hội Thánh hay 

tổ chức của bạn trở nên như thế nào hoặc phải làm những gì cho Ngài.  

 
1.    SỰ CẦU NGUYỆN CHUẨN BỊ : Giai đoạn thừ nhất này giúp chúng ta « điều 

chỉnh » mọi sự sắp xếp thông qua thời gian biệt riêng để tương giao với Đức Chúa Trời. 

Cầu nguyện để được Chúa soi sáng cho thấy trong những tuần lễ sắp tới, Ngài muốn Hội 

Thánh làm những gì hoặc trở nên như thế nào.  

 
2.   CƠ SỞ NỀN TẢNG : Đức ChúaTrời  đã phán dạy Hội Thánh bằng nhiều cách khác 

nhau :  qua những kinh nghiệm thu thập được, qua Kinh Thánh, qua các ngôn từ và hình ảnh, 

cũng như qua một số phương cách khác nữa. Nghiên cứu về bốn yếu tố dưới đây, qui trình này có 

thể giúp chúng ta hiểu được những gì mà Đức Chúa Trời  đang muốn phán dạy Hội Thánh. 
Chúng tôi đề nghị các bạn hãy dành thời gian để suy gẫm và cầu nguyện trong khi nghiên cứu 

từng mỗi một trong bốn câu hỏi và điền vào bốn tờ giấy các câu trả lời cho từng câu hỏi một. Chỉ 

cần một người lãnh đạo (hoặc trưởng nhóm) hay một nhóm nhỏ là có thể thực hiện giai đoạn này 

của qui trình, bằng cách tìm một nơi yên tịnh (chẳng hạn như  cấm phòng) hay dành  riêng một 

ngày cho việc suy ngẫm, tránh xa mọi chuyện vướng bận khác.  

 
 
(A) QUÁ KHỨ –Tờ giấy thứ nhất dùng để 

trả lời các câu hỏi sau :  
 Ban đầu chúng ta hiểu về ý chỉ của Đức 

Chúa Trời như thế nào?  
 Phải chăng đã có một sự thống nhất về 

(B) KINH NGHIỆM của CHÚNG TA – 
Tờ giấy thứ nhì tập trung vào những 

kinh nghiệm sống cuộc đời Cơ-đốc nhân 

của chúng ta.  
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khải tượng, về thời gian 5 năm , về 

chiến thuật chiến lược, v..v…?  
Thông thường, các Hội Thánh không cần phải 

bắt đầu lại từ con số  O, mà chỉ cần « thanh 

lọc » những phương pháp đã dùng vừa qua, 

đồng thời nêu chúng ra trong sự cầu nguyện, 

xem chúng có phải vẫn còn là quan trọng 

không, và kế đó là tái động viên anh em tiếp 

tục theo đuổi cái khải tượng ban đầu. 

 

 Đức Chúa Trời đã kêu gọi các Hội 

Thánh để làm gì ?  
 Kinh Thánh nói gì về hiện tình Hội 

Thánh chúng ta?  
 Chúng ta có thể tìm được sự phân giải 

gì trong những cuốn sách mà chúng ta 

đang đọc ?  

 
Dĩ nhiên là khải tượng dành cho mỗi nơi  có 

khác nhau, song chúng vẫn có thể có những 

điểm tương đồng! Mơi nơi đều cần phải tìm 
kiếm sự hướng dẫn mới mẻ của Chúa, song 

điều đó không có nghĩa là hoàn toàn từ bỏ 

những gì đã tỏ ra thích nghi và khả thi ở các 

nơi khác. Giáo trình "ALPHA" là một trường 
hợp điển hình tích cực về những Hội Thánh 

biết tái sử dụng những gì  mà Đức Chúa Trời 

đã cho thấy là có ích lợi ở các nơi khác, qua 

những tình huống khác nhau. 

 
 

 
(C) SỰ CẦU NGUYỆN – Tờ giấy thứ ba tóm 
lược những gì mà Đức ChúaTrời đã phán dạy 

Hội Thánh hồi gần đây.  
 Tham khảo các chương trình hay lịch 

cầu nguyện để xác định những chủ đề 

chung, những biểu tượng hay ngôn từ 

mà Đức Chúa Trời đã ban cho.  
 Trao đổi với các thành viên khác trong 

Hội Thánh có lòng sốt sắng tham gia 

cầu nguyện thường xuyên.  
 Dành thì giờ để hàn huyên tâm tình với 

những người sống cởi mở và chân 

thành với Đức Chúa Trời. 

 
Sau khi đã dành thời gian cho sự cầu nguyện, 

bạn hãy viết ra tất cả những gì đã đến với tâm 

trí mình. Những điều ấy có thể đến từ Đức 

Chúa Trời, song chúng ta có thể không khỏi 

ngạc nhiên về mức độ giống nhau  so với 

những gì có trong tâm trí chúng ta.  

 

 

 
(D) HỘI THÁNH / CỘNG ĐỒNG 

 Hãy suy nghĩ một chút về Hội Thánh và 

cộng đồng mà Hội Thánh đang phục vụ. 

Hãy cố gắng tìm hiểu theo cách nhìn 

của Đức Chúa Trời.  
 Ở đâu có các nhu cần và ở đâu có 

những sự căng thẳng?  

 
Xem lại những sự đánh giá và phê chuẩn trước 

đây về sứ mệnh của Hội Thánh , có thể là một 

việc làm hữu ích ở giai đoạn này.  

 

 

 
3.   SỰ CẦU NGUYỆN  : Sau khi đã điền vào bốn tờ giấy trên, đề nghị bạn hãy lại dành 

thêm thí giờ cho sự cầu nguyện để xin Chúa làm sáng tỏ các điều bạn suy tư và giúp bạn có được 
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sự dẫn dắt cũng như khải tượng của Ngài dành cho Hội Thánh bạn trong những tháng năm sắp 

tới.  

 
4.    SOẠN BẢN THẢO của MỘT KHẢI TƯỢNG : Bây giờ đã tới lúc mỗi nhóm viên 

viết ra những gì mình nghĩ về sự kêu gọi của Chúa dành cho nhóm này. Mỗi người đều cần viết 

ra một điều gì đó. Cố gắng viết thật ngắn gọn, chủ yếu tập trung vào những điểm lớn. Kế dó, chia 

sẻ với nhóm về những gì bạn đã viết ra..  

 
Sau khi mỗi người đã chia sẻ nội dung của bản thảo, đề nghị bạn dành thêm thì giờ cho sự cầu 

nguyện, xin Chúa xác định những điểm thảo luận nào là đến từ Ngài, và những điểm nào đến từ 

các ước muốn riêng của con người. Trao đổi với nhau một cách cởi mở và khi tất cả đã thống 

nhất về một điểm nào đó, thì mới bàn tới điểm tiếp theo. Nếu không thì phải lập lại giai đoạn ba 

là sự cầu nguyện. Có thể bạn sẽ thấy những câu hỏi sau đây là quan trọng :  
 Điểm này có phù hợp với Lời Chúa không? Khải tượng nhận được có làm vinh hiển Đức 

Chúa Trời và đưa dẫn Hội Thánh tới chỗ dấn thân phục vụ để thỏa đáp các nhu cầu của 

những thành viên Hội Thánh không?  
 Đã có hay chưa một sự nhất  trí  chung về các biểu tượng, các lời Kinh Thánh và các lời 

nói tri thức đã nhận được? Hãy dành thì giờ để xem lại khâu này và nêu ra những điểm 

mâu thuẩn (chúng có thể mâu thuẩn nếu chúng nhằm vào mục đích thỏa mãn các nhu cầu 

cá biệt nào đó, hơn là để hoàn thành chương trình kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho 

Hội Thánh của mình) . 
 Bạn và những người khác trong qui trình  có cảm nhận được sự bình an khi cầu nguyện 

cho các quyết định này không? Ở đây không có ý muốn nói rằng bạn cãm thấy thoải mái 

trong việc thực hiện khải tượng, mà chỉ muốn nói  là bạn cảm thấy mình đang đi đúng 

hướng đúng đường !  
 Phải chăng điều đó phù hợp với những gì mà Đức Chúa Trời đã thực hiện rồi? Có thể 

không phải là trường hợp ấy nếu như Thánh Linh Đức Chúa Trời hướng dẫn bạn về một 

điều gì hoàn toàn mới lạ, tuy nhiên nói chung thì Đức Chúa Trời thường tiếp tục một công 

việc mà Ngài đã bắt đầu làm trong Hội Thánh.  
 Sự cầu nguyện của những Cơ-đốc nhân trưởng thành có giúp xác nhận cho khải tượng 

không?  

 
5.    CHIA SẺ KHẢI TƯỢNG :  Một khi đã có được sự thống nhất về khải tượng, 

đó là lúc cần chia sẻ và khai triển khải tượng ấy với Hội Thánh. Khích lệ mọi người  

suy nghĩ về khải tượng và cầu nguyện trong suốt quá trình thực hiện khải tượng. 
Một vài thay đổi có thể xét thấy cần thiết phải được thực hiện để giúp cho công 

đồng càng thích nghi với khải tượng hơn. 

 
6.    HÀNH ĐỘNG  :  Có thể không có một khải tượng nào hữu ích cho Hội 

Thánh và cho Đức Chúa Trời , mà lại không có hành động kèm theo! Biến khải 

tượng trở thành thực tế có thể là một điều vô cùng khó khăn. Như vậy, cũng như ở 

giai đoạn một, hãy dành nhiều thì giờ làm việc với một nhóm lãnh đạo nhỏ để bắt 

đầu nghiên cứu tới những phương pháp giúp biến khải tượng trở thành hiện thực. 

Nhiều chương trong tài liệu này được soạn ra nhằm mục đích hỗ trợ cho qui trình 

nói trên. 
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Qui trình của 

khải tượng có 

thể được tóm 

tắt bởi biểu đồ 

về hướng phải.    

      Sự Cầu nguyện                           Bốn tờ giấy                             Sự Cầu 

nguyện 

    Hànhđộng
 

                       
                                   Chia sẻ và triển khai          Cầu nguyện với           

Soạn    

                                              khải tượng với                 bản thảo khải tượng    

bản thảo 

                                              những người khác                                               

khải tượng 

 
 
NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO THEO KHẢI TƯỢNG TRONG KINH THÁNH – HAI 

GƯƠNG MẪU CỦA KINH THÁNH NHẰM PHÁT TRIỂN MỘT CHỨC NĂNG 

LÃNH ĐẠO DỰA THEO KHẢI TƯỢNG   

 

Gương mẫu thứ nhất là từ Nê-hê-mi, người đã dựng lại các 

bức tường thành Giê-ru-sa-lem. Đọc các chường 1-6 và suy 

ngẫm về các đặc tính của Nê-hê-mi, tức những đặc tính đã góp 

phần xây dựng cho ông trở thành một nhà lãnh đạo theo khải 

tượng.  

 
Rõ ràng Nê-hê-mi là một người cầu nguyện và cái  ước mơ của ông về việc tái thiết các bức 

tường thành Giê-ru-sa-lem đã được hình thành qua những tháng ngày chuyên cần nguyện cầu (1 

: 44).  Ông nương dựa vào Đức Chúa Trời, do đó trước khi xin sắc chỉ cho phép của vua At-ta-
xết-xe, ông đã dành thì giờ cầu vấn Đức Chúa Trời. Nê-hê-mi biến khải tượng thành hành động 

hiện thực, và nhờ vậy các bức tường thành của đền thánh Giê-ru-sa-lem được dựng lại trong thời 

gian năm mươi hai (52) ngày. Và chính nhờ tài trí khôn ngoan khéo léo của mình mà Nê-hê-mi 

đã thành công trong việc thuyết phục, động viên dân sự tham gia công trình xây dựng này. Mặc 

dù có nhiều chống đối, dân sự Chúa vẫn một lòng dấn thân theo đuổi khải tượng này và đã tỏ ra 

kiên trì trong việc dựng lại các bức tường thành, trong khi một nửa nhóm dân sự lo bảo vệ cho 

những người khác đang trực tiếp tham gia công trựng tái thiết. (4:16)  

 



 21 

Sự lãnh đạo của Nê-hê-mi không chỉ tập trung vào việc dựng lại các bức tường thành, mà còn 

quan tâm chăm lo đến phúc lợi an sinh của toàn thể dân sự Đức Chúa Trời. Ở chương 5, Nê-hê-

mi nhắc nhở dân sự về khải tượng có liên hệ tới cách sống của họ. Nê-hê-mi đích thân lấy gương 

chính mình để dạy dỗ dân sự về điều này, nhất là khi  ông không đòi hỏi công đền ơn trả cho 

công việc mình đãlàm. (5 : 14, 15)  

 

Bây giờ ta nói đến gương mẫu của Giô-sép. Hãy đọc Sáng thế Ký 39 - 41 và suy nghĩ về 

những đặc tính mà Giô-sép đã thể hiện.  

 
Giô-sép đã thể hiện một số các đặc tính của sự lãnh đạo dựa theo khải tượng. Mặc dù đời sống 

cầu nguyện của ông không được đặc biệt nhắc tới, song câu KT 41 :38  cho chúng ta biết rằng 

những người Ê-díp-tô đã thấy Thần Chúa ngự trên ông.   
Việc ông giải mộng cách chính xác giữa chốn lao tù và khi ở trước mặt vua, cho thấy ông có ân 

tứ nói tiên tri, đặc biệt khi ông tiết lộ những gì Đức Chúa Trời  phán bảo ông (41:16). Việc ông 
được bổ nhiệm làm Thủ tướng xứ Ai Cập, cũng như cái  mức độ thế nào ông đã có thể chuẩn bị 

cho nước này đối phó với nạn đói kém, tất cả chứng minh cho năng lực của ông trong việc truyền 

đạt chương trình kế hoạch của Đức Chúa Trời một cách đầy thuyết phục. Sự kiện theo đó nạn đói 

kém này phải kéo dài mười bốn (14) năm, cho thấy Giô-sép hẳn đã phải lên kế hoạch chuẩn bị 

chu đáo. Một sự chuẩn bị và thiết kế như thế đòi hỏi phải có một đường lối ứng xử thực tế, với tài 

trí thuộc linh và ân tứ tiên tri mà Giô-sép đã chứng minh trước đó.  

 
 
Từ những bài học về Nê-hê-mi và Giô-sép, chúng ta có thể nhận ra vài đặc tính của sự lãnh đạo 
dựa theo khải tượng. Những nhà lãnh đạo theo khải tượng là những người đàn ông hay phụ nữ 

chuyên cần cầu nguyện, hiểu được ý chỉ của Đức Chúa Trời và có khả năng chuyển dịch khải 

tượng thành hành động. Họ cần phải có khả năng truyền đạt khải tượng đến với những người 

khác, và phải đích thân tham gia hành động. Ngoài  ra, họ phải sẵn sàng kiên trì chịu đựng trong 

những thử thách, khó khăn. 

 
 
  



 22 

  

Chia sẻ Khải tượng  
 
Truyền đạt và Triển khai  Khải tượng  
 
Mặc dù khải tượng dành cho một Hội Thánh hay một tổ chức trước tiên thường được phân định 

bởi những người lãnh đạo hoặc các nhóm nhỏ lãnh đạo, song khải tượng ấy cần được chia sẻ và 

triển khai trong một nhóm người đông đảo hơn ( ví dụ như Hội Thánh), nếu chúng ta muốn cho 

khải tượng trở thành hiện thực. Phần bài học này giúp cung cấp vài ý tưởng về cách truyền đạt và 

triển khai một khải tượng.  

Giai đoạn thứ sáu của qui trình khải tượng, như được trình bày ở chương trước (Sự Lãnh đạo 

theo Khải tượng), gồm có việc chia sẻ và triển khai khải tượng với mọi người liên hệ. Công việc 
này hết sức cần thiết, nếu như Hội Thánh hay tổ chức thực sự muốn thích nghi với khải tượng. 

Robert Warren có viết :"Thánh Linh hành động trong xã hội bằng cách vận động sự tham gia 
của mọi người. Như vậy, người ta sẽ không thích nghi với khải tượng nếu như họ không dự phần 

vào sự triển khai khải tượng." Dưới đây là ba điểm kiểm chứng giúp lượng định xem Hội Thánh 

hay tổ chức có thực sự thích nghi với khải tượng không :  
1. Hội Thánh hiểu rõ khải tượng – người ta có thể thấy các thuộc viên HT  nói 

và giải thích khải tượng một cách đơn giản và chính xác.   
2. Họ chia sẻ, truyền đạt cho nhau về khải tượng- trong khi làm điều này, họ 

luôn dùng đại danh từ « chúng ta », hơn là dùng danh vị « mục sư/ các 

trưởng lão. » 
3. Họ họp nhau lại không phải để « chống đối », mà để hưởng ứng khải tượng, 

đồng thời đưa ra các đề xuất và những hoạt động nhằm hỗ trợ cho việc thực 

hiện khải tượng. 

 
Để đạt tới mức độ này của việc hưởng ứng và chấp nhận một khải tượng, đòi hỏi phải có một thời 

gian nào đó để thực hiện quá trình truyền đạt và triển khai khải tượng một cách nghiêm túc và với 

tinh thần ý thức trách nhiệm cao. Có thể gặp nguy hiểm khi khải tượng, đã được triển khai trong 

một thời gian nào đó, lại bị rút giảm xuống thành một câu đơn giản được viết trên một bức tranh 

treo trong văn phòng làm việc của vị mục sư. Suy nghĩ rõ ràng là một điều kiện tiên quyết để có 

được một sự truyền đạt rõ ràng. Một khi khải tượng mà bạn muốn theo đuổi không được rõ ràng 

trong tâm trí  của bạn, thì bạn sẽ không thể giải thích khải tượng ấy một cách rõ ràng được đâu.  
Sau đây là vài  câu hỏi  nhằm giúp bạn suy nghĩ đầy đủ về chiều sâu của một khải tượng để nhờ 

đó bạn có thể thành công trong việc truyền đạt khải tượng đến những người khác.  

 
Khải tượng chính xác gồm những gì? Bạn có thể viết ra, một cách ngắn gọn, rõ ràng, về nội 

dung của khải tượng không? Khi chia sẻ khải tượng với một người bên ngoài Hội Thánh, liệu 

người ấy hiểu được bạn không? Nhiều khải tượng có gồm một số các chủ đề hay yếu tố, do đó có 

thể là hữu ích nếu chúng ta chịu khó phân chia chúng thành từng nhóm một. Khi đã làm được 

điều này, thì mức sáng tỏ trong khâu truyền thông sẽ được cải thiện, đặc biệt là nếu có hai hay ba 

yếu tố chính được nhấn mạnh tới, và một số các thành phần khác, mang tính hỗ trợ cho các yếu tố 

chính (nghĩa là những yếu tố phụ), được xác định.  
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Thế nào gọi là hoàn thành một khải tượng cho người và cho Đức Chúa Trời? Sau khi hoàn 

thành khải tượng, Nước Trời sẽ được mở rộng và phát triển như thế nào? Người ta sẽ được lợi ích 

gì không? Nếu có, thì là những ai? Có phải thành phần thụ hưởng lợi ích là những người hiện nay 

ở trong Hội Thánh hay là những kẻ đang ở bên ngoài Hội Thánh?   

 
Khải tượng có ảnh hưởng tác động gì trên các thành viên của Hội Thánh hay của tổ chức? 
Khi cần phải đối diện với những sự thay đổi ở tương lai, tâm lý tự nhiên của chúng ta là muốn 

biết những đổi thay kia có ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của chúng ta. Ở giai đoạn này, 

không cần thiết phải đưa ra các chi tiết, song cũng không nên giấu kín những hệ quả chính yếu 

của khải tượng.  

 
Người ta nhận thấy gì ở các mặt tích cực hay tiêu cực? Không nên « nhấn mạnh quá đáng » 

về các mặt tích cực, đồng thời cũng không nên che giấu những mặt tiêu cực, song nên nắm 

rõ những điểm khác nhau mà phần lớn hội chúng có cùng cái nhìn chung. 
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Soạn thảo Khải tượng  

 
 Bản công bố khải tượng có một tiềm lực  truyền thông rất mạnh mẽ.Tiếc thay, có nhiều bản  

công bố khải tượng đã không biết tận dụng đến tiềm lực này. Môt bản  công bố khải tượng có thể 

tạo nên một hình ảnh kích thích niềm mơ ước và tinh thần dấn thân nhập cuộc để đạt tới khải 

tượng ấy.  

 
Những bản công bố về khải tượng khác với những bản  công bố về nhiệm vụ. Sự công bố nhiệm 

vụ là để giải thích cái mục đích chính của Hội Thánh hay tổ chức. Người ta không ngạc nhiên khi 

thấy nhiều Hội Thành có những bản công bố nhiệm vụ giống nhau. Trong khi đó, bản công bố 

khải tượng thì lại trình bày về cái mục đích yêu cầu mà Hội Thánh mong muốn đat tới trong một 

khoảng thời gian nhất định nào đó. Dựa trên cơ sở của những yếu tố niềm tin khác nhau, những 

phương cách mở mang Nước Trời khác nhau, cũng như những cung cách phục vụ khác nhau, 
những bản công bố về khải tượng do đó có thể khác nhau từ Hội Thánh này đến Hội Thánh kia, 

tùy theo sự kêu gọi đặc biệt của Đức Chúa Trời.  
Có thể lắm, những bản công bố khải tượng sẽ mang tính đặc thù, mà không đòi hỏi một hình thức 

hay nội dung hoàn toàn đầy trọn. Hãy xem hai ví dụ về bản công bố khải tượng :  

 
Phải thiết lâp một Hội Thánh mới ở khu phía bắc thành phố chúng ta, vì sẽ có một 

số gia đình trở lại tin Chúa. Nhiều người quyết định tìm đến với Hội Thánh vì tại 

dây có không khí thờ phượng đầy ơn và thân tình, có sự quan tâm thiết thực đến 

cộng đồng và muốn dấn thân phục vụ cho cộng đồng. Một chương trình giáo huấn 

Lời Chúa, thực hiện song song với việc phát huy nghĩa tình huynh đệ trong Hội 

Thánh, sẽ dẫn dắt mọi người đi vào một kinh nghiệm thuộc linh sâu xa, phong phú.  

 
Khải tượng cho năm 2005 :  
Sự phát triển gia tăng thêm 15% mỗi năm trong suốt năm năm qua, đã cho phép 

chúng ta nghĩ tới việc mở rộng các chương trình thờ phượng của chúng ta vào 

những sáng Chủ nhật. Sự lớn mạnh này dường như đến từ sự thành công lớn lao 

trong  việc cử hành đại lễ Thời đại hoàng kim của cộng đồng tôn giáo thế giới , và 

do thái độ khẩn nguyện thiết tha của Hội Thánh chúng ta, ở cương vị cá nhân cũng 

như tập thể hội chúng. Thật là vui mừng tuyệt vời khi thấy mọi người sung sướng 

dành thời gian để tương giao với Chúa.Phần lớn hội chúng của chúng ta đều tích 

cực tham  gia các buổi nhóm cầu nguyện hằng tuần. 
 

 Hai bản công bố khải tượng này nêu rõ những yếu tố cộng và trừ. Trình bày rõ ràng chính 

xác những yếu tố này là điều rất cần thiết, nếu như chúng ta không muốn cho bản công bố 

khải tượng trở nên một bản công bố mang tính "bao quát" tìm cách biện minh cho hết 
thảy mọi  công việc mà Hội Thánh muốn thực hiện.  
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 Hai bản công bố này mang tính tương đối đặc thù vì có đưa ra các yếu tố (hay các điểm) 

chi tiết cụ thể. Mỗi bản công bố khải tượng đều đòi hỏi phải có những sự điểu chỉnh, nhất 

là trong thời gian Hội Thánh đang trên dường đi tới sự hoàn thành của khải tượng. Trong 

quá trình này, từng hồi từng lúc, chắc hẳn có thể xảy ra những điều chỉnh sửa sai trong 

các sự lựa chọn và quyết định nhằm cập nhật hoá bản công bố khải tượng, nếu cần.  
 Bản công bố thứ hai cho ta một ý niệm về thời gian. Thông thường, tốt hơn hết là nên dự 

trù một thời gian từ ba đến mười năm cho khải tượng, để khỏi phải hàng năm lên lịch 

công tác cho năm tiếp theo. Có thể bạn không ước tính thời gian cho khải tượng , bởi vì 

bạn có linh cãm rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi Hội Thánh thực hiện một công việc đặc 

biệt mà không hề có qui định chính xác và cụ thể về thời hạn yêu cầu. Nhưng thưa bạn, 

cái đó là phần độc quyền hay đặc quyền của riêng Ngài !  

 Bản công bố thứ hai mô tả tình trạng Hội Thánh sau khi khải tượng được hoàn thành. Đây 

là một phương cách rất hiệu quả để giúp cho người ta cảm nhận được khải tượng. Khải 

tượng không cần phải được giải bày chi li, chính xác cho từng giai đoạn của quá trình 

thực hiện, vì phần đó có thể làm sau.  

 
 
CÁC BẢN CÔNG BỐ NHIỆM VỤ   
chỉ  cần xác định những mục đích yêu 

cầu  :  
Một nhiệm vụ hay một bản công bố 

nhiệm vụ với mục đích yêu cầu khả 

thi…...đòi hỏi phải :  
 Xác định được "lý do tồn tại "  
 Rõ ràng, có « tiêu điểm » và trên 

cơ sở có lựa chọn, gạn lọc  
 Sáng sủa, súc tích   
 Được sự hưởng ứng của toàn thể 

hội chúng  

 
Ví dụ  :  
Nhóm "Tiếng Gọi Truyền Giá" ra đời 

nhằm mục đích gây quỹ cho công việc 

truyền giáo của Hội Thánh tại các nước 

thuộc thế giới thứ ba. Nhờ các khoản 

lạc hiến đặc biệt và các nỗ lực tuyên 

truyền quảng cáo, chúng tôi sẽ động 

viên khích lệ những người ở trong  cũng 

như  ngoài Hội Thánh tham gia hỗ trợ 

thường xuyên cho công việc này. 
 
 

CÁC BẢN CÔNG BỐ KHẢI  
TƯỢNG  trình bày về một tình trạng 

nhằm huy động một sự dấn thân tham 

gia nhập cuộc. 
Một khải tượng khả thi hay có hiệu 

nghiệm...  
 Được phát sinh và dầm thấm 

trong sự cầu nguyện   
 Tạo ra một ước muốn để dấn thân 

nhập cuộc   
 Bày tỏ sự thách thức của Đức 

Chúa Trời dành cho Hội Thánh   
 Thể hiện được niềm tin và hi vọng   

 
Ví dụ :  
Phải thiết lâp một Hội Thánh mới ở khu 

phía bắc thành phố chúng ta, vì sẽ có 

một số gia đình trở lại tin Chúa. Nhiều 

người quyết định tìm đến với Hội Thánh 

vì tại dây có không khí thờ phượng đầy 

ơn và thân tình, có sự quan tâm thiết 

thực đến cộng đồng và muốn dấn thân 

phục vụ cho cộng đồng. Một chương 

trình giáo huấn Lời Chúa, thực hiện 

song song với việc phát huy nghĩa tình 

huynh đệ trong Hội Thánh, sẽ dẫn dắt 
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mọi người đi vào một kinh nghiệm thuộc 

linh sâu xa, phong phú.  

 

 
 
 
BÀI TẬP : Xem lại mỗi bản công bố nhiệm vụ và khải tượng mà bạn có và nhận 

định coi bản công bố nào tỏ ra không tuân thủ nguyên tắc về các điểm kiểm chứng. 
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Trình bày Khải tượng  

 

Đôi khi, việc giảng dạy có thể như thấy có phần dễ dàng, nếu so với việc phải  trình bày ý kiến 

hay quan điễm lập trường cho các nhóm mang những đặc tính tiêu biểu khác nhau. Và dù hoàn 

toàn chủ động về thời lượng ngắn dài của khâu trình bày, song việc lên  kế hoạch cho bất kỳ nỗ 

lực nào về truyền thông bằng miệng đều cần phải hội đủ bốn yếu tố cơ bản sau đây :  

 
Giai đoạn 1 : Ý TƯỞNG TRONG SUỐT  
 

Chúng ta đã nói về tầm quan trọng của việc phải suy nghĩ kỹ càng và 

rõ ràng về khải tượng trước khi truyền đạt nó một cách tốt đẹp. Điều 

thứ nhì cần nhớ ở giai đoạn này là suy nghĩ đến mục đích của việc 

trình bày. Bạn muốn đạt được điều gì ?  Hãy thử viết ra trong một 

câu ngắn gọn.  

 
Giai đoạn 2 : SỰ CẤU TRÚC 
Giai đoạn tiếp theo là viết ra một bản phác thảo về những điểm cần trình bày (đây 

cũng giống như việc soạn bố cục cho một giảng luận ).Trong bản trình bày khải 

tượng, thông thường gồm có phần mở đầu, phần kết luận, và hai hay ba điểm nội 

dung chính yếu. Mỗi điểm chính còn có thể chia nhỏ ra, song chúng tôi đề nghị 

bạn không nên có trên ba điểm chính để bản trình bày khỏi trở nên phức tạp.  

 
Hãy trân trọng sự giúp đỡ của người sẽ lắng nghe sự trình bày của bạn. Người ấy hiểu gì về vấn 

đề này và cảm nhận thế nào về nội dung trình bày của bạn? Trong khi xây dựng cấu trúc, bạn  

hãy tâm niệm là cần phải giúp cho mọi người hiểu dược những gì họ cần phải hiểu, hơn là chỉ tập 

trung vào việc ban phát thông điệp của bạn mà thôi !  

 
Cần lựa chọn mức độ dài ngắn và lối văn trình bày cho phù hợp. –Bạn muốn chọn cho bản trình 
bày của mình một lối văn thế nào, bình dị  đơn sơ hay cầu kỳ kiểu cách? Xin nhớ rằng dù đây là 

một  bản trình bày mang tính bình dị và thân tình , thì vẫn phải có sự chuẩn bị chu đáo, bởi vì lối 

văn trình bày bao giờ cũng có tầm quan trọng quyết định của nó. Và một khi đã xác định về mức 

độ dài ngắn cần thiết cho bản trình bày, thì hãy cố tuân thủ.  

 

Giai đoạn 3 :   Những vật dụng trợ huấn (trợ huấn cụ)  
Bây giờ là tới lúc cần nói đến các phương tiện minh hoạ, trợ huấn cụ thính thị, các giai thoại  

hoặc mọi vật dụng khác nhằm mục đích hỗ trợ cho các điểm chính mà bạn muốn trỉnh bày. Điều 

quan trọng là những phương tiện, vật liệu trợ huấn phải giúp ủng hộ cho các quan diểm lập luận 
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của bạn. Do đó, cần loại bỏ những phương cách, vật liệu dư thừa, cho dù chúng có tỏ ra lý thú 

(những điệu bộ sôi nổi hay các mẫu chuyện hài hước).  

 
Các vật liệu hình ảnh minh hoạ cần phải đơn giản – tránh dùng những tờ giấy có quá nhiều hình 

ảnh hoặc câu văn ghi chú. Trong các tờ giấy trình bày khải tượng, cần nêu rõ sứ điệp chính, gồm 

nhiều nhất là bốn điểm. Hãy sử dụng các màu sắc và các trợ cụ thị giác khác để gây chú ý về một 

số điểm nào đó.  

 

Giai đoạn 4 : Quá trình và Phương thức Trình bày Khải tượng  
 

Cũng như ở bất cứ khâu quan trọng nào, việc tập duyệt có thể là một sự giúp đỡ đầy hữu ích. Bạn 

có thể đo lường thời lượng, tập sử dụng các dụng cụ tài liệu, và kiểm tra xem những điểm lập uận 

của bạn có liền lạc và mang tính nhất quán không.  
Hãy lưu ý đến giọng nói và điệu bộ của bạn – điểm nào được chuyển tải qua tư thế của thân hình 

bạn? (Một lời khuyên : hãy tìm một người nào đó xem cách tập duyệt của bạn để giúp bạn phát 
hiện những động tác hoặc cử chỉ thiếu tự giác. Kiểm tra lại những vật liệu, dụng cụ –máy chiếu 

hoạt động tốt không và đã được chỉnh đúng với mức độ yêu cầu chưa? Bộ phận máy vi âm có 

đầy đủ hết chưa? Liệu cử tọa có nghe bạn nói rõ ràng không?  

 
Thực tập :  Hãy thực tập qui trình này dành cho sự trình bày mà bạn muốn thực 

hiện trong những ngày sắp tới. Càng làm quen với phương pháp này, công việc 

trình bày của bạn sẽ được thuận lợi, dễ dàng hơn. 
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 Các Lời khuyên về sự sử dụng những 

Phương tiện Truyền thông đại chúng  

 
Những nhà lãnh đạo Cơ đốc thường e dè trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông đại 

chúng –mặc dù một khi được sử dụng tốt, chúng có thể giúp mở rộng và làm cho phong phú khả 

năng truyền thông, truyền đạt của chúng ta. Sau đây là vài  lời  khuyên nhằm giúp ích cho bạn ở 

lãnh vực này.  

 
Hãy xác định  đối tượng cần được tiếp cận giúp đỡ – Càng xác định rõ các thành phần này , 

thì công việc truyền thông của bạn sẽ càng chính xác hơn. Bạn quan tâm đến đối tượng nào, 

người lớn hay trẻ em? Ở khu vực nào? Thành phần nào, có thực hành nếp sống đạo hay hữu danh 

vô thực, hay là tín đồ nguội lạnh? Và trẻ hay già? 

 
Bạn muốn làm gì  cho các thành phần đối tượng ? Mọi nỗ lực truyền thông đều có ít nhất là 

một mục tiêu để hướng tới. Bạn muốn mời gọi mọi người tham gia vào một hoạt động hay muốn 

tạo ảnh hưởng lên niềm tin hoặc thái độ sống của họ qua một phương cách đặc biệt , nhằm mục 

đích duy nhất là giúp họ nắm bắt một vấn đề gì đó, thì chính cái mục tiêu bạn đề ra sẽ quyết định 

cho cung cách truyền thông và các phương tiện truyền thông đại chúng mà bạn sẽ sử dụng. Hãy 

viết ra các mục tiêu của bạn, vì việc này sẽ giúp bạn thấy rõ phương cách nào cần sử dụng để 

giúp cho nỗ lực truyền đạt của bạn có thể yểm trợ hữu hiệu hơn nữa những gì mà bạn mong 

muốn thực hiện.  

 
Hãy biết lựa chọn các phương tiện truyền thông đại chúng  - Ngày nay, một Hội thánh địa 
phương có thể lựa chọn hàng loạt những phương tiện tuyền thông đại chúng rất phong phú mà 

trước kia không hề có. Bên cạnh các phương tiện như báo chí, đài phát thanh địa phương, cũng 

như những bản tin , tạp chí của các Hội thánh và vô số tài liệu thông tin khác , người ta còn thấy 

còn có các dịch vụ Internet, các đài truyền hình địa phương, và nhiều đặc san quảng cáo hay phổ 

biến tín tức… 

 
Chọn lựa các kênh truyền thông – Biết rõ về đối tượng mục tiêu của sự giúp đỡ cũng như về 
các kết quả mà bạn mong muốn đạt được, sẽ giúp cho giai đoạn hay công đoạn này trở nên tương 

đối dễ dàng hơn. Không có một sự hiểu biết rõ ràng như thế, thì thật khó mà có được một sự 

lượng giá hữu lý về các giải pháp thay thế. Ngân quỹ khả dụng cũng sẽ là một yếu tố tác động 

tích cực, tuy nhiên cố tránh việc để mình bị hạn chế trong các sự quyết định về nền ngân sách – 

thật ngạc nhiên khi thấy có công việc có thể được thực hiện với mức kinh phí rất thấp. Có thể bạn 

không muốn nương cậy ở chỉ một kênh truyền thông duy nhất nào – có thể đôi khi chúng ta thấy 

hết sức cần thiết phải sử dụng nhiều kênh khác nhau cho cùng một sứ điệp. 

 
Mở một chiến dịch với các phương tiện truyền thông đại chúng – Việc « lên lịch thời gian » 
rất là quan trọng. Nếu muốn mời ai đó đến dự một chương trình, thì trong khâu giao thông liên 

lạc của bạn phải gồm có hai phần; phần thứ nhất cần thực hiện khá sớm để người ta có thể ghi 

vào sổ nhật ký công việc, trong khi đó, khi ngày mời dự sắp đến, thiết tưởng 0cũng cần có một 

phương cách truyền  thông nào dó để khích lệ họ đến với chương trình. Một biểu đồ thời gian có 

thể giúp cho ta thấy rõ các sự việc được đan xen sắp xếp lớp lang như thế nào. Tính thường kỳ ( 

không thay đổi ) của việc lựa chọn các hình thức, phương tiện truyền thông sử dụng trong chiến 
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dịch, cũng rất là cần yếu,  chẳng hạn như việc dùng các biểu tượng, khẩu hiệu, phương châm 

chính sách, và cả đến các màu sắc nữa.  

 

Liên hệ với các phương tiện, cơ sở truyền thông   
 Hãy dùng danh bạ điện thoại hoặc danh bạ các cơ sở địa phương 

để tìm cách liên lạc với các phương tiện và cơ sở truyền thông 

cần thiết.– Có thể bạn chưa biết rõ về tất  cả các báo đài  địa 

phương.  
 Nếu bạn hoặc một thành viên trong Hội Thánh bạn thiếu kinh 

nghiệm tiếp xúc với ngưừi khác, thì e rằng nơi bạn gõ cửa đầu 

tiên cũng khó có thể là nơi  cung cấp thông tin cho bạn theo đúng 

với yêu cầu.  

Hãy gọi điện thoại cho họ – Có thể các nhà báo nhiệt tình đón 

nhận mọi câu chuyện. Liên lạc bằng điện thoại  bao giờ cũng tốt 

hơn là gửi đi một thông tư báo chí. 

 

 
Viết một thông tư báo chí như thế nào?  

 
Các thông tin báo chí cần được đánh máy cho thật rõ ràng, có khoảng cách đôi giữa các dòng, giữ 

rộng hai mé lề, và chỉ  dùng một mặt của tờ giấy mà thôi. Phải có dề tựa "Thông tư báo chí " và 
phải biết là gửi cho ai. 
Nhớ trình bày phần nội dung thông tư như thế nào để các nhà báo có thể lựa chọn và cho đăng 

một hay hai đoạn. 
Văn đoạn thứ nhất phải là phần tóm tắt ngắn gọn của toàn bộ nội dung, và mỗi văn đoạn tiếp theo 

là phần triển khai những điểm chính của nội dung thông tư. Đồng thời, cũng nên cố gắng làm cho 

phần nội dung trở nên càng thích thú càng tốt đối với đối tượng mục tiêu, chẳng hạn như thêm 

vào đó một hai lời trích dẫn để tạo thân tình. Tránh dùng các biệt ngữ , nhất là của Hội thánh hay 

Nhà thờ. 
Cuối cùng, hãy kết thúc nội dung thông tư với phần ghi danh tánh và số điện thoại của một hay 

hai người để tiện việc liên lạc và trao đổi thêm những thông tin cần thiết khác về sau. 

 

 

 
 

Có nhiều cách để sử dụng một tờ báo địa phương :  
Phần dành cho các trang thư tín của một tờ báo kể ra cũng rộng rãi, tuy nhiên nó được giới hạn 

cho những thông tư đơn giản ngắn gọn có mục đích trình bày một quan điểm Cơ-đốc về một vấn 

đề nào đó hoặc tỏ lòng biết ơn sau một sự kiện diễn ra.  
Phần trang báo dành cho các thông tin riêng tư cũng giúp đăng tin miễn phí. Hãy cố gắng tận 

dụng trang báo này. 
Nếu bạn có khả năng trả tiền, thì việc đăng tải hay sử dụng một trang của tờ báo sẽ giúp bạn chủ 

động trong việc trình bày thông điệp của mình. 

 
Sử dụng dịch vụ Internet  
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Dịch vụ Internet có thể coi như là một đóng góp to lớn cho nỗ lực đăng tải thông tin của bạn; nó 

giúp bạn cung cấp một số lượng thông tin phong phú và quan trọng tới mọi người vào bất cứ lúc 

nào, và trong không khí thoải mái của gia đình họ.  
Bước đầu là phải tìm ra được một thành viên nhiệt tình của Hội Thánh sẵn lòng lập một trang 

web cho công việc này. 
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Thành lập các Nhóm   

 
Kinh Thánh mô tả Hội Thánh Phổ thông như một thân thể (Rôm.12:5). Vậy, chúng ta có nghĩ 
rằng, để thực hiện được các mục tiêu và khải tượng của mình , thì việc Hội Thánh chúng ta hoạt  

động như một thân thể, như một nhóm, là điều hoàn toàn hợp lý không? Tuy nhiên, nếu Hội 

Thánh trở nên một nhóm, rất có thể nhóm này sẽ lại được chia ra thành những nhóm nhỏ để đồng 

công cộng tác nhằm hoàn thành sứ mệnh của Hội Thánh trong một lãnh vực cụ thể nào đó, hoặc 

nhằm giúp Hội Thánh thi hành chức năng nhiệm vụ của mình. Những nhóm này không phải được 

hình thành cách ngẫu nhiên, mà phải là do kết quả lao động tích cực cần cù của những nhà lãnh 

đạo tài ba. 

 
Khi sinh hoạt nhóm bắt đầu, một điều hữu ích mà người lãnh đạo nên làm là đề ra các hoạt động 

hay công việc nhằm tạo điệu kiện nảy nở cho những mối quan hệ tốt trong nội bộ nhóm. Các hoạt 

động này không chỉ nhằm mục đích tạo ra một tinh thần nhóm hay tập thể , mà còn đem lại 

những điều tốt lành cho cả những năm tháng dài về sau.   

 

Một vài đề xuất : 
 

 Để cho mỗi nhóm tự phát triển nhiệm vụ và khải tượng của mình, đường 

lối này sẽ giúp làm phát sinh tinh thần gắn bó của từng nhóm viên vào với nhóm;  

đồng thời, chính cái ý thức trách nhiệm đối với mục đích chung sẽ giúp đem lại 

những kết quả tốt đẹp. 

 
 Đồng công cộng tác để đáp ứng một thách đố trong thời gian ngắn hạn – 

Đây có thể hoàn toàn không dính đấp gì tới nhiệm vụ chính của nhóm, ví dụ : các công 

việc thuộc trách nhiệm nội bộ cộng đồng, tham gia một cuộc đi bộ vì hòa bình,v..v… Tuy 

nhiên, công việc này sẽ giúp cho các nhóm viên cộng tác có cơ hội trao đổi với nhau và 

cùng hoạt động cho một mục đích chung. 

 

 Tổ chức một cuộc họp mặt sơ bộ bên ngoài địa điểm quen thuộc (hình 

thức cấm phòng, chẳng hạn) – có thể kéo dài một ngày hay hơn nữa cũng được, 

và nghỉ đêm tại đó. Một tinh thần nhóm có thể dễ dàng được phát triển khi ở xa Hội 

Thánh. 

 

 Tạo không khí vui tươi cho nhau. Các hoạt dộng xã hội ( những cuộc mời dự 

chung vui, du ngoạn, cắm trại ngoài trời…) cũng là một cách để hiểu biết nhau và chia sẻ 

với nhau những phút giây ấm áp tính nghĩa anh em , mà không phải  cảm thấy căng thẳng 
bận tâm tới  công việc chính thường ngày. 

 
 Nghiên cứu các trường hợp điển hình về những nhóm đã hoạt động thành 

công, và cố gắng tìm hiểu những điểm chung nổi bật của họ.  Mở rộng các 

chân trời tri thức của mình bằng cách nghiên cứu không những chỉ trong giới Cơ-đốc 
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nhân, mà còn ở các đội thể dục thể thao hoặc ngay cả ở những công ty thành đạt. Hãy suy 

nghĩ về những yếu tố chung mà bạn xét thấy có thể sẽ hữu ích cho mình. 

 
 Cầu nguyện với nhau và cho nhau. Cầu nguyện cho sự thành công của nhóm và 

của từng nhóm viên là phương cách nâng đỡ mạnh mẽ cho mỗi người. Phương cách này 

có thể tiến hành chung cho cả nhóm hoặc qua các nhóm nhỏ. Có thể bố trí cho hai hay ba 

nhóm viên cùng nhóm ở bên cạnh mỗi người, như vậy mỗi người đều có ít nhất là hai hay 

ba người khác cầu nguyện cho mình. 

 
 Tổ chức một cuộc họp để chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm bản thân 

và các điều mơ ước. Mỗi tham dự viên có thể dành từ 5 đến 10 phút để trình bày về 

các lý do đưa dẫn mình vào nhóm, về sự đóng góp của mình cho nhóm, cũng như về 

những gì mình mong học hỏi được ở nhóm.  Tốt hơn là không nên làm gián đoạn sự trình 

bày của họ, và nhớ giữ những câu hỏi dành cho phần cuối. Việc làm này sẽ rất ích lợi nếu 

như mỗi thành viên đều tích cực tham gia. 

 
 Động viên khích lệ lẫn nhau.  Phát cho mỗi thành viên một số các mẩu giấy, đồng 

số với số tham dự viên, trừ ra một. Kế đó, mỗi người viết tên một nhóm viên cùng nhóm 

lên một mẩu giấy, cùng với một đức tính, sở trường hay đặc điểm mà mình đánh giá cao ở 

người ấy. Và cứ làm như thế cho hết thảy các nhóm viên cùng nhóm, sau đó tất cả những 

mẩu giấy được gộp chung lại rồi phân phối cho từng người theo tên đề trên mẩu giấy; còn 
tên họ người viết thì được coi là nặc  danh. 

 
 Vai trò và nhiệm vụ. Nhóm đề ra những vai trò và nhiệm vụ cần thiết cho sự hoàn 

thành sứ mạng, và phân bố các vai trò nhiệm vụ cho từng nhóm viên. Tiếp theo, một cuộc 

thảo luận nhóm được tiến hành nhằm xác định phần việc gì  cần được thực hiện bởi toàn 

nhóm và phần việc gì  cần được thực hiện bởi cá nhân nhóm viên. 
 
Vì Hội Thánh là Thân thể của Đấng Christ, chúng ta phải mong sao cho những vai trò nhiệm vụ 

cần hoàn thành giữa Hội Thánh sẽ được thực hiện bởi  nhiều người khác nhau. Đây chính là một 

khái niệm rất quan trọng nhằm giúp cho nhóm đạt được các mục tiêu của mình. Thực vậy, sự đa 

dạng của những ân tứ thuộc linh cũng như cá tính của từng người và vô số các chức vụ hiện có 

trong Hội Thánh, sẽ góp phần vào những thành tựu vượt khá xa so với  năng lực cá nhân của các 

nhóm viên cộng tác. 

 
Để phát huy tối đa thế mạnh của tính phong phú đa dạng ấy, nhà lãnh đạo cần có khả năng phát 

hiện được ít nhất là vài  ân tứ và tài năng mà mỗi thành viên đóng góp cho nhóm. Chúng ta dễ bị 

mắc bẫy để đánh giá một số ân tứ này cao hơn các ân tứ khác; chẳng hạn như khi chúng là những 

ân tứ giống như các ân tứ mà chính mình có.  
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Ủy Quyền  

 
 
 
Ủy quyền là một khả năng khôn khéo thiết yếu đối với các lãnh đạo nhóm. Ủy quyền giúp ta có 

được một nhóm biết nắm thế chủ động trong sự thành công và đồng thời biết tăng cường năng lực 

để thành công, Tuy nhiên, phải  công nhận rằng việc ủy quyền là một khâu khá khó khăn. 

 
BÀI TẬP  
Trong cuốn  "Giúp cho một nhóm hoạt động" (Making a team work), Steve Chalke có đưa ra 
một bản kê những phần việc mà người ta có thể ủy quyền :  

 những việc nằm trong khả năng thành thạo của bạn  
 những việc nằm trong khả năng trung bình của bạn  
 công việc sẽ giúp mang lại kinh nghiệm cho bạn   
 những cơ hội giúp bạn nâng cao thêm tài năng của mình  
 những quyết định quen thuộc thường ngày  

 
Hãy dành mười phút để suy nghĩ về năm điều, trong số các hạng mục trên, mà bạn sẽ có thể uy 

quền cho ai đó vào ngày mai. 

 
 

NĂM YẾU TỐ của MỘT SỰ ỦY QUYỀN HOÀN HẢO  
 

1) Xác định bối cảnh 
Chúng ta cần xác định hết sức rõ ràng về những kết quả nhắm tới và lý do tại sao phải đạt đến 

mục tiêu ấy. Việc xác định rõ bối cảnh của phần việc được ủy quyền sẽ giúp gây phấn khởi cho 

người tham gia  phụ trách, đồng thời  còn giúp cho người đó ý thức được thế nào công việc của 

mình sẽ góp phần vào sự thành công của toàn nhóm. 

 
2) Ủy giao quyền hạn và trách nhiệm 
Việc ủy giao trách nhiệm về một công việc gì, kể ra tương đối dễ, song việc ủy giao quyền hạn 

thì lại không dễ dàng hơn đâu. 
Khi ủy quyền cho ai có nghĩa là giao cho đương sự một phần hành nào đó trong việc kiểm soát 

những hoạt động của nhóm, do đó cần phải có sự tin cậy ở nơi người được ủy quyền. Tuy nhiên, 

cần phải giao cho các nhóm viên hợp tác một quyền hạn và sự tự do hành động rộng rãi nào đó để 

họ tự nghĩ rằng mình có khả năng để hoàn thành công việc được giao. Điều này thật đặc biệt 

quan trọng, nhất là khi đây là một nhóm thiện chí, tự nguyện. 

 
3) Nâng đỡ, chứ không bỏ mặc hay khoán trắng 
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Ủy quyền không có nghĩa là khoán trắng, hay bỏ mặc theo lối đem con bỏ chợ.Đặc biệt là khi 

mới bắt đầu vào công việc của nhóm, các tham dự viên cần được nâng đỡ và động viên khích lệ 

để có thể đảm nhận những trách nhiệm mới. Có thể họ cần tới sự đào tạo và những lời khuyên 

hay góp ý tích cực khi họ đặt chân vào vùng đất mới. Ở thời điểm này, nâng đỡ họ bằng sự cầu 

nguyện là điều quan trọng.  

 

4) Ủy quyền khi thấy phù hợp  
Một điều rất quan trọng là phải kiểm tra xem những người được lựa chọn để ủy  quyền có hội đủ 

các yếu tố như : sự xử trí khéo léo, khôn ngoan, am hiểu thông tin , uy tín và năng lực cần thiết 

để tiến hành tốt công việc được giao phó hay không. Nếu không làm điều này, e rằng công việc 

có nguy cơ khó được thựchiện, và từ đó những cá nhân liên hệ có khả năng mất đi  cái  động cơ 

tham gia của họ.  

 
5) Nghiên cứu kỹ về cơ cấu của nhóm và nhóm nhỏ  
Điều quan trọng là phải xác định rõ cái phần việc được giao lại cho các cá nhân cũng như cho 

mỗi nhóm nhỏ của tập thể nhóm. Hãy kiểm tra tính tương quan gắn bó cũng như sự trùng lắp 

trong sự phân bố công việc, và cần đảm bảo làm sao cho có được một sự thấu triệt về việc những 

phần trách nhiệm được giao phó trong nhóm. Điều này lại càng quan trọng hơn nữa đối với mối 

quan hệ phục tùng truyền thống giữa chủ nhân và công nhân. 

 
 
THỰC HÀNH : Hãy suy nghĩ về sự lảnh đạo của bạn – và thử đưa ra năm lãnh 

vực mà bạn có khả năng sẽ ủy quyền nhiều nhất. Hãy biết chắc là bạn sẽ úy thác 

trách nhiệm với quyền hạn cần thiết kèm theo cho người được úy quyền….. 
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   Đương đầu các cuộc Tranh chấp  

 
 
Tranh chấp xảy ra là điều tự nhiên, không thể tránh, thậm chí đôi khi còn nên xảy ra nữa! Nhưng 

điều tai hại là khi có một cuộc tranh chấp không được giải quyết, âm ỉ tạo nên bao nỗi đắng cay 

bất mãn giữa một nhóm thường tỏ ra năng nổ hoạt động. Trong Công vụ các Sứ đồ 15, chúng ta 

thấy có các cuộc tranh chấp xảy ra cho nhóm, từ bên trong cũng như từ bên  ngoài, song tất cả đã 

được giải quyết một cách tốt đẹp. Sau đây là một phương pháp giải quyết tranh chấp, dựa trên 

năm giai đoạn hay công đoạn :  

 
1. Hãy cầu nguyện đặc biệt cho lý do dẫn tới tranh chấp. Xin Chúa soi sáng để 

chúng ta tìm ra được nguyên nhân, biết được những nhu cầu của những 

người liên hệ, và bằng cách nào chúng ta có thể góp phần giải quyết cuộc 

tranh chấp ấy.  
2. Tìm hiểu lập trường của mỗi người và chú ý lắng nghe quan điểm của những 

người khác về  cuộc tranh chấp . Khá nhớ rằng cuộc tranh chấp có thể phát 

sinh do các nhu cầu và cá tính khác nhau của mỗi người, hơn là vì gánh nặng 

công việc của nhóm. 

3. Tìm ra một đường lối hữu hiệu để có được những đáp án khả thi, bằng cách 

nêu ra những điểm chung mà bạn quan tâm. Những điểm chung này có thể 

gồm có : sự mong muốn thấy Đức Chúa Trời được tôn vinh, mục đích theo 

đuổi của nhóm, sự lo nghĩ về hạnh phúc của những thành viên khác trong 

nhóm..v..v… 

4. Hợp tác với nhau tốt hơn là nhượng bộ nhau. Cầu nguyện cho nhau và với 

nhau có thể là một phương cách tích cực để tìm được sự cảm thông. Thi 

Thiên 85 : 7 : « Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho chúng tôi thấy sự nhân từ 

Ngài, và ban cho chúng tôi sự cứu rỗi của Ngài ! ».  

5. Tống khứ mọi ác niệm thù hận còn lại. Hãy giải hoà với anh em mình trong 

nhóm ! (Mat. 5: 24)  

 

THỰC HÀNH  :  Hãy áp dụng đường lối trên để thử giải quyết một cuộc tranh 

chấp xảy ra trong nhóm của bạn. Mong rằng bản kê các câu hỏi và suy nghĩ dưới 

đây sẽ giúp ích cho bạn !... 

 
ĐỐI DIỆN CÁC TÌNH HUỐNG XẢY RA TRANH CHẤP   
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Dưới đây là Năm Câu hỏi được đặt ra để suy nghĩ  khi bạn gặp tình huống 

tranh chấp với một người khác :  
 

1. Đức Chúa Trời quý trọng điều gì ở con người này? Tôi có nhìn thấy đức tính 

ấy ở người này không?  

2. Tại sao tôi có quan điểm này? Nó có đúng không, hay bên sau còn có một lý 

do thầm kín?  
3. Có điều gì quan trọng trong tình huống này?  
4. Có thể tìm ra các đường lối giải quyết hay đáp án nào khác không? Tôi  có 

thể chấp nhận những đường lối giải quyết hay đáp án nào đây?  
5. Tôi đã làm gì  trong tình huống này? Tôi có phải xin Chúa giúp tôi ăn năn 

không?  

 
 

5 câu Kinh Thánh để suy tư  :  
 
 

 " Chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân sự mình; 

nhưng hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình :Ta là ĐứcGiê-hô-va." 
(Lê vi Ký 19:18) 

 " Chớ nói : Ta sẽ trả ác. Hãy chờ đợi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ cứu rỗi 

con." (Châm Ngôn 20:22) 
 " Sự ghen ghét xui điều cãi lộn; song lòng thương yêu lấp hết các tội 

phạm." (Châm Ngôn 10:12) 
 " Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó; ngươi nào cũng phải mau 

nghe mà chậm nói, chậm giận…." (Gia-cơ 1:19) 
 "… chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dung thứ, đối với mọi người tỏ ra 

một cách mềm mại trọn vẹn." (Tít 3:2) 
 
 
 
 
 

 
 

     Kiểm tra sự lành mạnh của một nhóm  
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Những nhóm hoạt động có hiệu quả thỉnh thoảng vẫn kiểm tra sự lành mạnh của công việc họ 

làm. Một nhóm có thể hoạt động khá hiệu quả, song vẫn chưa phát huy hết tiềm năng tiềm lực 

vốn có của mình. 

 
Dưới đây là một phương cách khã dĩ giúp các nhóm kiểm tra tính hiệu năng của mình. Quy trình 

này cũng đơn giản, chỉ  gồm có 3 công đoạn hay giai đoạn. Cần có một người điều hợp; người 

này có thể là một thành viên của nhóm hoặc một người ngoài nhóm. Không nhất thiết là một ý 

kiến hay khi đề xuất người trưởng nhóm (hay lãnh đạo nhóm) đứng ra làm người điều hợp, vì 

rằng như vậy có thể  hạn chế những cảm nghĩ của nhóm về sự lãnh đạo và đồng thời  còn tập 

trung những cuộc thảo luận nhắm vào việc cải thiện công việc của nhóm mà thôi. 

 
Thứ nhất, mỗi nhóm viên sử dụng « Bản Trắc nghiệm (hay kiểm tra) về sự Lành mạnh của 

nhữngNhóm hoạt động có Hiệu quả » (xem phần bài học tiếp theo) để tự đánh giá về hoạt động 
thực tế của nhóm. Kế đó, người điều hợp đem gộp chung tất cả những kết quả đánh giá để tính 

diểm trung bình của hết thảy các nhóm viên cộng tác.   

 
Thứ hai, cả nhóm ngồi lại để tính một mức điểm cho toàn nhóm, trên từng mục kê khai. Người 

điều hợp cần hướng dẫn qui trình bằng cách dành một chút thì giờ trao đổi với cả nhóm khi thấy 

cả nhóm có được cùng một mức điểm khá khả quan. Tuy nhiên, chúng ta cần dành nhiều thì giờ 

hơn để trao đổi với nhau trong trường hợp xảy ra các ý kiến khác biệt và khi cả nhóm nghĩ rằng 

mình có gặp khó khăn ở một lãnh vực đặc biệt nào đó.    

 
Kế đến là nhóm cần đưa ra một bản kê những mục hoạt động khác mà họ muốn thực hiện. Qui 

trình này sẽ kết thúc với việc soạn thảo một kế hoạch hành động gồm có ba hoặc bốn mục quan 

trọng nhất. Thực tế hơn, chúng ta nên tập trung vào các mục hoạt động quan trọng, thay vì tìm 

cách cùng một lúc ôm đồm cả một chương trình hay kế hoạch hoạt động có tới đến hai mươi mục 

khác nhau ! 

 
Mục tiêu nhắm tới - Cả nhóm hiệu năng cần nhắm tới việc đạt cho được mức điểm từ 4 trở 

lên, trong thời gian lâu dài. Mức điểm từ 3 đến 4 cho thấy nhóm hoạt động tốt, song vẫn còn các 

mặt  cần làm hơn nữa. Kết quả với mức điểm dưới 3 cho thấy nhóm vẫn còn ở các bước khởi 

đầu, hoặc có những mặt hoạt động nhất định mà nhóm cần phải dấn thân tham gia.   
 
Sau một năm, hãy lập lại qui trình này để xem đã đạt được hay chưa những sự cải thiện theo như 

mong muốn trước đây. (Thời gian này cũng có thể rút ngắn xuống 6 tháng đối với một nhóm 

thường xuyên gặp gỡ và làm việc với nhau). 

  
BẢN KIỂM TRA SỰ LÀNH MẠNH ( KIỂM TRA SỨC KHỎE) DÀNH CHO 

CÁC NHÓM  CÓ HIỆU NĂNG  

 
Bản kiểm tra này có mục đích giúp  cho nhóm đánh giá hiệu quả hoạt động của 

mình. Bản kiểm tra gồm có 3 phần : 
I. Hãy sử dụng bản liệt kê dưới đây để xếp các chữ số cho tương hợp với mức điểm tiêu 

biểu cho sự đánh giá của cá nhân bạn về tình hình hoạt động của nhóm vào thời điểm này. 

II. Sự đánh giá của cá nhân bạn sẽ được trao đổi chia sẻ với các nhóm viên cộng tác của bạn, 
để rồi sau đó sẽ trở thành một kết quã đánh giá của tập thể. 
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III. Kế đó, toàn nhóm sẽ dựa theo những kết quả và triển khai một kế hoạch hành động phù 

hợp. 
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CÁC MỨC ĐIỂM  
5     Hết sức hài hoà . Hoạt động hoàn toàn tốt và vượt quá yêu cầu.  

4 Khá hài hoà . Hoạt động tương đối khá tốt ở tất cả hay gần như tất cả các mặt 

hoạt động theo yêu cầu, song chưa phải là lý tưởng. 
3 Có phần hài hợp. Hoạt động khá nhưng không hoàn toàn đồng bộ. Chỉ đáp 

ứng một phần so với yêu cầu. 

2 Có phần không hài hoà . Cũng có hoạt động, song còn một số công việc cần 

phải làm. Chưa đáp ứng được yêu cầu. 

1 Không có sự hài hoà . Chúng ta đã không bắt đầu làm việc với vấn đề này, và 

hiện vẫn còn nhiều việc cần phải làm, hoặc giả bản liêt kê các phần việc tỏ ra 

không có hiệu lực đối với nhóm chúng ta. 

0 Hoàn toàn không hài hoà . Không đạt được gì hết, hoặc giả điểm này 

không thích dụng với nhóm chúng ta.         

 

  
 

Điểm  

của 

bạn 

 
Điểm 

trung 

bình 

Điểm 

của 

nhóm 

 
Điểm 

trung 

bình 

 Mục tiêu/Định hướng     

a. Nhóm có một sứ mệnh với mục tiêu rõ ràng mà toàn 

nhóm đều hiểu biết.  
    

b. Nhóm có một khải tượng và các tiêu chuẩn về thành 

công tiêu biểu cho những thách thức đáng giá và sôi nổi 

đối với toàn nhóm. 

    

c. Nhóm hiểu rõ thế nào công việc của mình là một phần 

đóng góp cho một « tổng thể » lớn hơn nhiều. 
    

 Sự Lãnh đạo nhóm      

d. Giữ vững định hướng phù hợp, với một tinh thần cởi mở 

và hỗ trợ. 
    

e. Bàn bạc các vấn đề then chốt với nhóm.      

f. Ủy thác trách nhiệm và quyền lãnh đạo cho mỗi người 

tùy theo « hiểu biết chuyên môn » của họ. 
    

 Am hiểu  những điểm khác biệt     

g. Những thành viên trong nhóm hiểu rõ các vai trò của 

mình cũng như các phần trách nhiệm có sự trùng lặp hay 

chồng chéo với nhau. 

    

h. Mỗi thành viên biết rõ nhóm mong đợi những gì ở mình.     

i. Mỗi thànb viên ý thức được các nguồn lực mà mỗi nhóm 

viên cộng tác mang đến. 
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 Qui trình tiến hành       

j. Những buổi họp nhóm tỏ ra có hiệu quả.     

k. Nhóm đã tìm ra và áp dụng các phương pháp làm việc tốt 

hơn. 
    

l. Nhóm có một đường lối hiệu quả để giúp giải quyết các 

vấn đề và đưa ra các quyết định. 
    

m
. 

Nhóm có đủ các nguồn lực để hoàn thành công việc 

(nhân sự, tài chánh, thời gian). 
    

 Truyền thông      

n. Mỗi người đều cảm nhận rằng những ý kiến và sự đóng 

góp của mình có được các thành viên khác trong nhóm 

quan tâm lắng nghe. 

    

o. Những điểm khác biệt và các sự tranh chấp được giải 

quyết một cách công khai, cởi mở và trong tinh thần xây 

dựng. 

    

p. Sự tương tác giữa các thành viên diễn ra cách cởi mở và 

chân thành 
    

 Các mối quan hệ      

q. Những kinh nghiệm, sự khôn khéo và các tài  năng khác 

nhau được phát hiện trong nhóm, đều được công nhận và 

tận dụng. 

    

r. Có sự tin cậy và cởi mở giữa các thành viên trong nhóm.     

s. Những thành viên mới của nhóm cảm thấy được trân 

trọng và nhanh chóng trở thành những thành viên năng 

nổ tích cực. 

    

t. Nhóm nhận trách nhiệm trong các trường hợp xảy ra thất 

bại hay thành công và tránh việc đổ lỗi cho các cá nhân 

hay các nhóm khác. 

    

 ĐIỂM TRUNG BÌNH      

 
Sức mạnh lớn nhất của nhóm là : 

______________________________________________________ 
 
Một điều mà nhóm có thể cải thiện là : 

____________________________________________________ 
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 Đề ra một Sự Cải Tổ  (hay Đổi Mới) 

 
Chương học này đưa ra các giai đoạn thực tiễn nhằm đạt được thành công khi đề ra một sự cải tổ 

cho Hội Thánh, hoặc cho một tổ chức Cơ-đốc. 

 
Khải tượng hướng dẫn quá trình Cải tổ (hay Đổi mới)  
Những trang trước đây của bài  học bàn về các phương cách chia sẻ một khải tượng tương lai với 

Hội Thánh hoặc một tổ chức. Nếu công việc đó thành công thì một nền tảng thuận lợi cho sự  cải 

tổ sẽ được dựng lên. Người ta sẽ hiểu rõ tình hợp lý của khải tượng và từ đó sẽ mong đợi có sự 

cải tổ hay đổi mới , cho dù họ không nhất thiết phải yểm trợ. Khải tượng càng được chia sẻ một 

cách rộng rãi và được ủng hộ mạnh mẽ bao nhiêu, thì  chúng ta càng dễ dàng tạo được một môi 

trường thuận lợi để tiến bước về tương lai bấy nhiêu. 

 
Lập một nhóm phụ trách công việc Cải tổ (hoặc Đổi mới) 
Hoạt dộng của Nhóm Cải tổ là nhằm mục đích đảm bảo làm sao cho sự cải tổ được diễn ra càng 

nhanh, càng nhẹ nhàng càng tốt, và với sự hỗ trợ tối đa của toàn thể tổ chức. Khi lấy tư cách của 

nhóm để đề ra một sự cải tổ, thì sẽ có một số các điểm thuận lợi như sau : 
 Huy động được nhiều kinh nghiệm, tài  năng và sự hiểu biết để giúp xúc tiến việc đề xuất 

công cuộc cải tổ. 
 Để hỗ trợ cho quá trình cải tổ, một nhóm bao giờ cũng có sức mạnh hơn là chỉ một cá 

nhân đơn độc. 
 Đường lối này buộc tổ chức phải suy nghĩ tới những ảnh hưởng hay tác dộng trực tiếp của 

sự cải tổ. 
 Đường lối này cho thấy một tầm mức quan trọng nào đó và mục đích của nhu cầu cải  tổ. 

 
Mục đích đầu tiên của nhóm không phải là giải thích, mà là đề ra với tổ chức về yêu cầu đổi mới. 

Con số người trong nhóm phụ trách tùy thuộc ở tầm mức của cuộc cải tổ và ở tầm vóc của tổ 

chức.Thông thường nhất, nhóm phụ trách sẽ gồm từ 3 đến 7 thành viên. 

 
Phản ứng trước những sự đổi mới hay cải tổ  
Người ta có thể phân bố những phản ứng qua nhiều nhóm khác nhau. Ở đây không nên có vấn đề 

ràng buộc mọi người trong các nhóm nhất định, bởi lẽ phần đông đều thấy có mặt trong các nhóm 

khác nhau, tùy theo loại hình của những sự cải tổ được đề ra. Vì thế, việc sắp xếp lại các nhóm sẽ 

giúp lý giải cho qui trình của yêu cầu cải tổ hay đổi mới. 

1. « Những phần tử tiên phong» - Đây là những con người  ưa thích sự đổi mới, hầu 

như say mê với sự đổi mới. Họ đi đầu trong việc « chạy theo thời trang » – ngay cả trước 
khi họ nhận biết đó là thời trang. Họ là những người  rất thường thấy trong lãnh vực kỹ 

thuật, luôn tìm kiếm những điều mới lạ. Đây là « loại  người » tương đối hiếm có.  

2. «Những phần tử thức thời » - Đây là những người đi theo « những phần tử tiên 

phong », một khi họ được thuyết phục và tin rằng sự cải tổ hay đổi mới  được đề ra là một 

điều tốt đẹp, hữu lý , khả thi. Khi hiểu được tính lô-gíc của đề xuất  cải tổ, họ sẽ dễ dàng 

chấp nhận và hưởng ứng ngay. Họ cũng nhận thức được rằng thường vẫn có vài sự rủi ro 

bám theo công trình đổi mới.. 
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3. « Đám đông quần chúng » - Phần lớn dân chúng sẽ chạy theo sự đổi mới, một khi 

nó trở thành nếp sống đã được chấp nhận. Ngay từ đầu, vốn không có niềm tin vững chắc 

về hướng đi nào, đám đông quần chúng này cứ để cho mình bị cuốn lôi theo chiều gió… 

4. « Những phần tử chính danh » - Họ sống trong quần chúng nhân dân, và dĩ nhiên 

là thuộc về thành phần không dễ dàng bị  ai  nhanh chóng thuyết phục.  Họ có hai đặc 

tính quan trọng : 1/ họ lượng giá tỉ mỉ mọi ý kiến mới mẻ, vì họ là những nhà tư tưởng 

độc lập, luôn coi trọng việc tự mình thuyết phục mình ; 2/ họ có danh tiếng và được quần 

chúng nhân dân kính trọng, do đó, một khi họ có quyết định gì, thì cũng có thể lôi cuốn 

những kẻ khác quyết định theo. 

5. « Những phần tử chống đối » - Đây là những kẻ chống lại xu thế đổi mới ngay từ 

khi họ nghe nói về sự đổi mới. Thái độ phản kháng của họ có thể là thụ động, chẳng hạn 

như tuyệt đối chẳng làm gì  cả để giúp cho sự đổi mới, và có thể cứ tiếp tục phàn nàn. 

Thái độ phản kháng của họ cũng có thể là năng động, tích cực, chẳng hạn như họ có thể 

khích động kẻ khác chống lại xu hướng đổi mới bằng cách ngăn trở không để cho sự đổi 

mới được thực hiện. 

 
Nhóm phụ trách cải tổ hay đổi mới cần phải nắm lấy những thành phần ủng hộ xu hướng đổi mới  

(« những phần tử tiên phong » và « những phần tử thức thời») , nhưng đồng thời cũng mời gọi 

một hoặc hai «phần tử chính danh» để tạo thêm uy tín cho nhóm.  

 
Chiến lược Cải Tổ   
Việc đầu tiên của nhóm là phải hiểu rõ mục đích yêu cầu của sự  cải tổ , cũng như về lý do tại sao 

phải có sự cải tổ. Do đó, nhóm có nhiệm vụ phải lo các việc sau đây : 

1. Lịch  Cải Tổ  – Khi nào thì sự  cải tổ sẽ được đề ra? Nói rõ hơn, người ta thường thấy có 

một giai đoạn mở đầu hay giao thời để giúp mọi người làm quen với qui trình  cải tổ  (Xin 
lưu ý là có một sự khác biệt lớn giữa một giai đoạn thử nghiệm nhằm tìm hiểu xem công 

việc cải tổ hay đổi mới  có khả thi không, và một giai đoạn chuyển tiếp để giúp người ta 

đi vào cuộc cải tổ. Cả hai giai đoạn đều cần thiết, song nhóm phụ trách và chỉ đạo công 

cuộc cải tổ phải tuyệt đối thấu triệt về mục đích của từng giai đoạn nói trên). Quyết định 

này sẽ chịu ảnh hưởng của mức độ cải tổ dự ước. 
2. Người ta được tham gia tới mức độ nào trong qui trình Cải Tổ ?  Đối với một số cuộc 

cải tổ , nhóm phụ trách cần phải hoàn toàn thông suốt về công việc của mình –  nghĩa là 
qui trình đề ra cuộc cải tổ phải được quản lý và tiến hành thật tốt để tổ chức có thể nhìn 

thấy dễ dàng. Trong trường hợp này, cần phải thấu triệt đến tổ chức về yêu cầu và các lý 

do của sự  cải tổ , để cho mọi người không có cảm giác là bị lèo lái khích động. 

3. Qua những kinh nghiệm trước đây trong tổ chức, hoặc qua những kinh nghiệm tương tự 
thu thập được từ nơi khác, bạn có rút ra được những bài học bổ ích nào không? Mặc dù 

cần lưu ý là đừng luôn đồng hoá một tình huống đặc thù này với một tình huống khác, 

song cũng nên biết rằng thường khi có rất nhiều các điểm giống nhau giữa những tình 

huống khác nhau mà chúng ta có yêu cầu phải nắm rõ. 

 
Thực thi sự Cải tổ   
Vào giai đoạn này, làm sáng tỏ về mục đích của nhóm phụ trách Cải Tổ là một việc hết sức quan 

trọng. Nhóm này có trách nhiệm đề ra yêu cầu cải tổ, chứ không phải tiến hành cuộc cải tổ ( dù 

rằng có thể phần lớn thành viên trong tổ chức không nhận thức được sự khác biệt này !) . Ngoài 
ra, mọi vấn đề và quyết định liên quan đến qui trình đề xuất cải tổ, ví dụ như quản lý giai đoạn 
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chuyển tiếp, hoạt động truyền thông hay bất cứ vấn đề gì phát sinh trong quá trình cải tổ, tất cả sẽ 

thuộc phần trách nhiệm của nhóm phụ trách cải tổ. Mọi sự tu chính  đối với những gì được đề ra 

(trong khi tiến hành cải tổ) đều sẽ phải giao cho cá nhân hay nhóm chịu trách nhiệm thực thi cuộc 

cải tổ. Điều này có khả năng xảy ra trong quá trình xây dựng kế hoạch thực hiện , cũng như trong 

quá trình đề xuất cải tổ, tùy theo mức độ chính xác mà nhóm xây dựng kế hoạch dự liệu cho sự 

cải tổ.  

 

Có hai văn kiện  dưới đây, hi vọng giúp 

ích cho bạn trong việc đề xuất hay trình 

bày sự cải tổ : 
 Một lịch cải tổ – được công bố  

trong tập thể hội  chúng hoặc được 

nhóm phụ trách Cải Tổ sử dụng 

như một tài liệu theo dõi. 
 Một bản kê các phần công việc, 

với một thành viên của nhóm Cải 

Tổ được chỉ định chịu trách nhiệm 

để đảm bảo cho từng công việc 

phải được tiến hành, và một người 

được chỉ định để tiến hành công 

việc, cùng với  thời hạn mà công 

viêc phải  hoàn thành. 
Bên đây là một bảng phân công ví 

dụ. 

 
 

 

 
 
Đương đầu với sự chống đối Cải Tổ  
Một trong những khó khăn lớn nhất của việc đề xuất cải tổ là tìm cách thuyết phục những kẻ mà 

do bẩm sinh luôn chống đối đến cùng mọi nỗ lực đổi mới hay cải tổ.  
Một trong những đặc tính của một tổ chức Cơ-đốc là giải quyết sự chống đối bằng tình yêu 

thương đối với các thành viên và trong công việc này cần có sự phân định rõ ràng giữa con người 

và vấn đề cải tổ.  
Brian Pearson, trong tác phẩm "How to Administry" ( tạm dịch là « Phương cách Giải 

quyết »), một cuốn sách rất hay nói về sự cải tổ, đã viết như sau :"Loại bỏ hoàn toàn sự 

chống đối là một điều không thể làm được và không phù hợp. Bởi vì, bao giờ 

cũng có một  « thừa số » chống đối, cho dù có khéo che giấu cách nào. Sự hiện 

diện của nó (một cách đúng mức) là một thứ bột men giá trị có thể trở thành một 

tác nhân tích cực hữu ích cho toàn bộ quá trình cải tổ."  
 

BẢNG PHÂN CÔNG – TỔ CHỨC ĐIỂM 

HỌP CHO THANH NIÊN  

 
Nhiệm vụ 

 
Phụ trách  

 
Thi hành  

Thời 

hạn 

cuối 

limite 
Bố trí 

phòng hội 

mới  

Jim Jim 3 
Tháng 

Chín  
Soạn tranh 

ảnh bích 

chương  

Hlne Hlne 15 
Tháng 

Mười 
In ấn 

những 

bích 

chương 

Helne Nhà In  22 
Tháng 

Mười 

Các bức 

thư gửi 

cho phụ 

huynh  

Julie Lãnh đạo 

Thanh 

niên 

22 
tháng 

Mười 
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Nhóm Cải Tổ cần phải sắp xếp lại những hoạt động của mình vào hai thành phần. Có vài hoạt 

động có thể thực hiện trong toàn tổ chức hay trong những nhóm lớn, nhằm làm sáng tỏ sự kiện 

rằng sự cải tổ sẽ KHÔNG đem tới bất kỳ điều gì khiến họ phải lo ngại nhiều hơn.  
Nhóm Cải Tổ cần phải trao đổi với mọi người một cách khôn ngoan, tế nhị để tìm hiểu xem họ 

đang có những mối lo ngại gì ! 

 
Thành phần các hoạt động thứ hai gồm có việc tìm ra và trao đổi với những cá nhân có khả năng 

muốn chống đối công cuộc cải tổ. Rất thường khi chúng ta thấy rằng chính cái thái độ lắng nghe 

và giải thích một cách cởi mở , đầy thiện cảm có thể động viên khích lệ được những phần tử vì 

chưa am tường sự việc mà tỏ ra chống đối hoặc e ngại . Nếu có thể linh động một chút trong quá 

trính cải tổ, thì điều vừa nói là việc rất nên làm. Thực vậy, toàn bộ quá trình nắm bắt và quản lý 

sự chống đối lại cuộc cải tổ có thể đem lại một đóng góp đáng kể, thông qua việc phê phán và 

lượng giá về qui trình cải tổ , đồng thời  tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức có thể thảo luận 

nghiêm túc về những vấn đề có liên quan tới mình. 

 
Tái duyệt  
Sau một thời gian thực hiện, điều quan trọng là cần duyệt lại sự đề ra những cải tổ chính yếu, 

nhằm kiểm tra xem các mục tiêu có đạt được không, cũng như tổ chức có hài lòng không. Điều lý 

tưởng là để cho nhóm Cải Tổ tiến hành cuộc tái duyệt, mặc dù có thể là các kết quả tái duyệt này 

phải dược đệ trình lên nhóm bảo trợ hoặc ban lãnh đạo.  
Đề nghị nên duyệt lại ở bốn lãnh vực sau đây :  

1. Cuộc cải tổ có được hoàn thành không? Kể từ khi công bố khải tượng về sự cải tổ , người 
ta đã đạt được những gì ? Còn những thiếu sót ở các mặt nào? 

2. Cuộc cải tổ đã được đón nhận như thế nào? Người ta có cảm nghĩ thế nào ? 

3. Có những vấn đề nào phát sinh?  Chúng được giải quyết như thế nào?  

4. Chúng ta có thể học tập được gì từ qui trình đề ra cuộc cải tổ? Chúng ta sẽ làm gì khác 
hơn ở lần tới? 

 
 

TÓM LƯỢC  
Việc sử dụng một đường lối hay qui trình được cơ cấu sẵn cho  sự cải tổ sẽ không đảm bảo đem 

lại thành công đâu, và trong mọi trường hợp, đừng bao giờ bỏ qua nhu cầu cầu nguyện cho từng 

giai đoạn của công việc. Tính linh động uyển chuyển và sự khôn ngoan là những yếu tố cần thiết 

để giúp xác định tới mức độ nào mà đường lối hay qui trình này cần được tiếp tục áp dụng. 
Đường lối này được hình thành dành cho những sự cải tổ chính yếu liên hệ đến một Hội Thánh 

hay tổ chức Cơ-đốc có ước muốn thực hiện khải tượng của mình, do đó, đối với những thay đổi 

nhỏ, không cần thiết phải đi vào chi tiết của từng giai đoạn trong qui trình cải tổ này, mặc dù 

đương nhiên là phải tuân thủ các nguyên tắc được đề ra!  Dù cho phải xem xét hết thảy các mặt 

của cuộc cải tổ và phải  nắm bắt những nhu cầu của mọi người, song có lẽ điều chúng ta cần nhất 

là tích cực bước đi  trong sự cầu nguyện và trong niềm tin .. 
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Kế hoạch động viên tham gia nhập cuộc  

 
 
Đức Chúa Giê-su biết rằng chức vụ trên đất của Ngài có bị hạn chế trong thời gian. Ngài biết 

rằng các môn đồ  của mình cần phải được nhanh chóng giáo huấn để có thể gây dựng Hội Thánh 

của Ngài sau khi Ngài ra đi. Qua các sách Phúc âm, người ta thấy các trường hợp điển hình về 

việc thế nào Chúa đã hình thành đoàn môn đồ và dạy dỗ họ. Ngài có mục đích giúp cho chức vụ 

của các môn đồ cũng đạt kết quả như chức vụ của Ngài, và Ngài còn muốn cho họ làm được 

những điều lớn lao những gì Ngài đã làm (Giăng 14:12). 
Hôm nay chúng ta cũng cần nhanh chóng đào tạo các thành viên của chúng ta để họ sớm có thể 

mạnh mẽ tiến bước vào con đường chức vụ. « Kế hoạch động viên tham gia nhập cuộc » có mục 
đích giúp cho các vị lãnh đạo trong việc động viên khích lệ nhiều người mạnh tiến trên con 

đường đức tin và hầu việc Chúa. Bước đầu, chọn ra ba nguời là thành viên sốt sắng và thường 

xuyên của Hội Thánh. Kế đó, hãy theo các bước sau đây để làm việc với từng cá nhân trong số ba 

người này. 
 

1. Xem lại hồ sơ sinh hoạt của họ trong Hội Thánh, để biết họ có những 
kinh nghiệm và ân tứ gì ?Đức ChúaTrời đã sử dụng họ như thế nào? Bạn 

cần cứu xét đến tất cả những gì có liên  quan tới sự lớn mạnh thuộc linh, 

cũng như tới các chức năng nhiệm vụ… Có nhiều công thức để giúp xác 

định về những ân tứ thuộc linh. 
 
2. Hãy suy nghĩ và cầu nguyện cho những giai đoạn tiếp theo, cho từng 
thành viên liên hệ, để đảm bảo rằng chúng ta không bị hạn chế bởi cơ cấu 

hiện hành của Hội Thánh. Đức Chúa Trời kêu gọi họ vào công việc gì? Đâu 

là những cơ hội giúp họ phát huy được kinh nghiệm sống đời Cơ-đốc nhân 

của mình? 
 
3. Hãy soạn thảo một chương trính kế hoạch đặc biệt riêng của mình để xác 
định về định hướng đào tạo và biện pháp  hỗ trợ cần thiết nhằm thực hiện 

các giai đoạn tiếp theo. Cần có một kế hoạch thay người trong trường hợp 

những người này bỏ dở các vai trò họ đương đảm nhiệm (đây có thể là một 
giai đoạn tuyệt vời tiếp theo dành cho một thành viên khác của Hội Thánh 

!).  Đây cũng là một lý do khiến chúng ta cần phải bắt đầu với con số chỉ 
gồm đúng ba thành viên, và tuyệt đối phải dành cho họ sự hỗ trợ và động 

viên khích lệ cần thiết để họ có thể thực hiện sự  cải tổ. 
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Việc bố trí chỉ ba thành viên của Hội Thánh vào trong những chức vụ "cao sâu hơn" có thể đem 

lại các hiệu quả khá bất ngờ. Có thể họ có cơ hội để làm việc với những vấn đề vốn đòi hỏi khá 

nhiều thời gian hoặc đã bị lãng quên. Điều này có thể giúp cho những người khác có được cơ hội 
để phục vụ Chúa một cách mới mẽ. Dành thì giờ để làm việc riêng rẽ với từng cá nhân là một 

phương cách vừa mang lại nhiều khích lệ, vừa thường được đánh giá rất cao. 

 

 

 
Sau mỗi sáu tháng, cần duyệt lại  chương trình kế hoạch hành động đã 

được triển khai. Ở thời điểm sơ kết này, cần kiểm tra lại tiến trình và 

xác định xem có cần phải đào tạo hoặc hỗ trợ thêm hay không. Rồi 

đến sáu tháng sau nữa, họ có thể có khả năng phải thực hiện lại ba 

công đoãn hay giai đoạn nói trên.  
Cuối cùng, cần phải nghĩ tới việc mở rộng qui trình cho một số thành 

viên đông đảo hơn nữa của Hội Thánh có cơ hội tham gia. Điều quan 

trọng là bước dầu nên tiến hành  với một nhóm nhỏ. Chúng ta hãy nhớ 

rằng chính Chúa Giê-su đã bắt đầu với việc sai phái mười hai môn đồ 

đi truyền giáo trước khi sai phái con số bảy mươi hai người.  

 
Vài người sẽ nghĩ rằng chương trình kế hoạch tham gia nhập cuộc sao quá nặng về nguyên tắc 

hình thức và cơ cấu tổ chức. Thực ra, tính nguyên tắc và cơ chế có mục đích đảm bảo cho qui 

trình được tiến hành trên cơ sở tuân thủ hết thảy những giai đoạn cần thiết. Nếu chỉ  đơn giản kết 

thúc ở giai đoạn thứ nhất, tức là tìm cách xác định khâu năng tài  năng lực, mà không có việc bố 

trí chức năng chức vụ hoặc đào tạo, thì có thể gây nãn chí cho nhiều người, cũng giống như trong 

trường hợp tặng cho một đứa bé một món đồ chơi rồi bảo nó cứ ráng đợi một thời gian nữa sẽ 

nhận được « pin » để vận hành.  

 

 
THỰC TẬP  : Hãy tìm ra ba hoặc bốn người mà bạn xét thấy thích hợp để bắt đầu 

triền khai  kế hoạch tham gia nhập cuộc.Nếu chưa xét duyệt được chức vụ của họ, 

thì bạn hãy lên lịch để bắt đầu tiến hành qui trình này. 
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Đào tạo & Tư vấn   

 
Như cách chúng ta vốn được cấu tạo nên bởi ba thành phần là linh, hồn, thân, thì chúng ta cũng 

có thể xem sự phát triển cá nhân như gồm có các yếu tố là sự lớn mạnh thuộc linh, sự phát triển 

của giáo lý Cơ-đốc và những giá trị của giáo lý này, cũng như sự thực hành của những điều trên 

trong đời sống chức vụ.Trong mỗi trường hợp, người lãnh đạo đều giữ vai trò xúc tiến sự tương 

tác giữa cá nhân và Đức Thánh Linh.   

 
 
 

Lãnh 

vực  
Sự Phát triển của 

Giáo lý Cơ-đốc 
Vai trò những người lãnh đạo 

Linh  
Sự Lớn mạnh thuộc 

linh  
Khích lệ, tạo cơ hội để thử nghiệm các truyền 

thống khác nhau  

Hồn  
Sự Khôn  sáng và 

các Giá trị (của sự 

khôn sáng) 
Thuyết giảng, Giáo huấn và tư vấn (hay phụ đạo) 

Thân  
Kinh nghiệm trong 

đời sống chức vụ  
Giúp cho việc tìm hiểu các ân tứ, tài năng, tạo cơ 

hội phục vụ, giáo huấn…  

 
Trong phần này, chúng ta tập trung vào hai năng tài, đó là huấn luyện và tư vấn (hay phụ đạo, chỉ 

giáo). Một số người cho rằng các từ thuật này nghe như xa lạ đối với bối cảnh Cơ-đốc, tuy nhiên, 

nếu tìm hiểu định nghĩa của chúng, chúng ta sẽ thấy chúng hoàn toàn phù hợp với Kinh Thánh. 

 

SỰ  CHỈ  GIÁO ( tư vấn, phụ đạo) 
Sự chỉ  giáo là đường lối giúp cho người ta tiếp thu được sự khôn ngoan dựa trên kinh nghiệm 

của những người khác. Hết thảy chúng ta đều có những nhà chỉ giáo hay quân sư, cho dù chúng 

ta không gọi họ như vậy . Đó có thể là những vị anh hùng hào kiệt, những nhân vật mà chúng ta 

muốn noi gương, những con người mà chúng ta đã học tập  được nhiều qua cuộc đời của họ. 

Trong cuốn  sách có nhan đề « Người lãnh đạo tương lai », tác giả  Viv Thomas có viết về sự 

quan trọng của những nhà chỉ  giáo như sau : « Khi quản nhiệm một Hội Thánh, thật là nãn lòng 
khi tôi thấy mình gieo được ảnh hưởng quá ít đối với những người mà tôi cần gây ảnh hưởng và 

giúp đỡ. Họ nhanh chóng quên đi ba mươi phút đã ngồi nghe bài giảng của tôi.Những ý tưởng 

mà tôi gợi lên trong họ qua bài giảng của tôi dường như đã không tìm được chỗ để đậu lại. 

Dường như cái ảnh hưởng lớn nhất đối với phần lớn hội chúng của tôi là đến từ gia đình và bạn 

bè tôi, chứ không phải từ vị mục sư quản nhiệm.Đời sống thuộc linh của họ được hình thành 

trước hết bên cạnh những người sống gần gũi với họ; đó là những người đã từng nâng đỡ, cảm 

thông và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của họ trải suốt một thời gian dài, hoặc sống bên họ 
trong những ngày tháng khó khăn.Đó cũng là trường hợp đối với các người lãnh đạo. Các điều  
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kiện đòi hỏi cần có  ở những Cơ-đốc nhân trưởng thành cũng chính là các điều kiện để giúp làm 

lớn mạnh những người đang hướng dẫn các tín đồ. Thành phần lãnh đạo luôn hết lòng tìm kiếm 

những bạn bè và những nhà chỉ giáo, những người có thể hướng dẫn chúng ta đến với Đức Chúa 

Trời và chỉ cho chúng ta con đướng nên đi. Một nhà chỉ giáo giõi với một khả năng phong phú, 

có giá trị bằng 100 nhà tư vấn, 1.000 nhà động viên cổ xúy tinh thần hay những cuộc hội thảo về 

các phương pháp, và  bằng vô số những bài giảng, mà con  số này  thì chỉ cóĐức Chúa Trời là 

biết rõ. Đối với  nhiều nhà lãnh đạo, tình trạng thiếu vắng sự chỉ giáo chính là nguyên nhân dẫn 

tới sự khô héo của linh hồn »  
Là những người lãnh đạo, chúng ta có thể trở thành những nhà tư vấn hay chỉ giáo cho các thành 

viên của Hội Thánh hoặc của một nhóm. Chúng ta cũng phải biết rằng chính mình cũng cần có 

những nhà chỉ giáo hoạc tư vấn. Bởi vì, những kinh nghiệm thu thập được bên cạnh những người 

đã dành thì giờ để ban cho chúng ta những lời chỉ giáo khôn ngoan, sẽ giúp chúng ta trở nên 

những nhà chỉ giáo lỗi lạc. 
 
SỰ HUẤN LUYỆN  (hay ĐÀO TẠO) 
Trong khi sự chỉ giáo nhấn mạnh về các giá trị và sự lớn mạnh của cá nhân, thì sự huấn luyện lại 

tập trung vào các chức năng nhiệm vụ.Sự đào tạo hay huấn luyện là sự hỗ trợ cần thiết trong bối 

cảnh tiếp thu từ người này sang người kia, để mỗi cá nhân có thể sử dụng các ân tứ, tài năng của 

mình mà góp phần vào công việc Chúa trong Hội Thánh. Sự hỗ trợ trong bối cảnh này (gọi là sự 

huấn luyện hay đào tạo) sẽ mang lại lợi ích lớn hơn nhiều thông qua việc sử dụng một kế hoạch 

được xậy dựng nghiêm túc, giống như kế hoạch vận động tham gia nhập cuộc (xem chương 

trước). Với phương cách này, để tiến hành hoạt động huấn luyện , người ta thấy có sự bàn bạc 

giữa huấn luyện viên và thành viên Hội Thánh về lãnh vực đào tạo cần thiết, cũng như sự tìm 

kiếm những phương tiện yểm trợ thích hợp cho quá trình huấn luyện. Dưới đây là năm đặc điểm 

khả dĩ giúp cho hoạt động huấn luyện được thành công : 

 
 Đặt ra những câu hỏi thay vì chỉ định những gì cần phải làm. Chỉ cho người ta những gì 

cần phải làm, đặc biệt là trong sự hoàn thành những chức việc tông đồ đơn giản hoặc đơn 

điệu thường ngày, là một công việc quan trọng. Tuy nhiên, việc đặt ra những câu hỏi 

chính xác cũng là điều thật hết sức quan trọng. Phần lớn không để ý tới điểm này, trong 

khi nó có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các động cơ thúc đẩy tham gia và bản thân của 

con người mà chúng ta muốn huấn luyện hay đào tạo. 

 Trong quá trình huấn luyện, cần đưa ra những lời khuyên nhủ, song như thế cũng chưa 
đủ. Các học viên sẽ học biết được nhiều hơn nếu như, thay vì  chỉ  vẽ cách phải làm thế 

nào, chúng ta đặt cho họ những câu hỏi  về phương cách tốt/xấu mà họ đã áp dụng để thực 

hiện các công việc, hoặc về những ý kiến hay giải pháp của họ. 
 Cần phải đầu tư nhiều thì giờ và nỗ lực mới mong trở thành một nhà đào tạo hay huấn  

luyện giõi. Phải từng bước chính xác xây dựng các mối quan hệ với những người được 

huấn luyện. Thực hành và kinh nghiệm sẽ giúp các huấn luyện viên phát huy được khả 

năng mình. 
 Sự lắng nghe giữ một vị trí lớn trong khâu huấn  luyện.Rất thông thường, người ta nghĩ 

rằng ai cũng giống như  mình , do đó coi giải pháp dành cho trường hợp của mình cũng sẽ 

là giải pháp dành cho những người khác.Điều này dĩ nhiên là không đúng rồi. 

 Vai trò của huấn luyện viên phải là tạo ra một môi trường thuận lợi để giúp từng cá nhân 
được huấn luyện có thể phát triển. Ví dụ, có hai cây trồng được trồng bên nhau cách 

khoảng một mét. Một cây lên cao được 60 cm, còn cây kia được 150 cm. Như vậy, một 

cây được chăm sóc vun tưới tốt, còn một cây thì không được chăm sóc vun tưới tốt. Cũng 
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một thể ấy, công việc của huấn luyện viên là phải tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự 

phát triển của từng cá nhân được đào tạo. 
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 Các Đường lối Lãnh đạo  

 
Sự lãnh đạo của bạn có giống như sự lãnh đạo của Phao-lô, Môi-se, Phi-e-rơ hay Nê-hê-mi 

chăng??? 

 
Hãy tập trung suy nghĩ về sự lãnh đạo của bạn, và cho điểm từng mục theo thang điểm từ 1 đến 5 

dưới đây. Điểm 5 có nghĩa là « hoàn toàn đồng ý », điểm 4 là « đồng ý », điểm 3 là « còn do dự, 

phân vân, chưa dám quyết đoán », điểm 2 là « không đồng ý »và điểm 1 là « hoàn toàn không 

đồng ý ». Bạn cũng có thể diễn giải một cách khác, đối với thang diểm từ 1 đến 5 này.  

 
1. Tôi luôn dành thì giờ quý báu để suy nghĩ tới những khả năng, 

cơ hội tương lai. 
1     2      3      

4      5 
2. Tôi tự nghĩ mình tổ chức đời sống rất tốt. 1     2      3      

4      5 
3. Người ta cho tôi biết họ rất cảm ơn về những sự động viên 

khích lệ của tôi .  
4. Tôi cố tránh những sự ngu hiểm. 1     2      3      

4      5 
5. Tôi đặc  biệt có khả năng nhạy bén trong việc ghi nhận những 

cảm nghĩ của người khác. 
1     2      3      

4      5 
6. Tôi nghĩ mình có thể tìm hiểu được các tài năng và tiềm lực 

của người khác. 
1     2      3      

4      5 
7. Tôi nghĩ mình luôn quan  tâm đến con người nhiều hơn là đến 

các phần chức năng nhiệm vụ. 
1     2      3      

4      5 
8. Tôi có xu hướng phải khắc phục những sự trở ngại để đạt tới  

các mục tiêu của mình. 
1     2      3      

4      5 
9. Tôi cảm thấy dễ dàng trong việc ủy quyền cho các thành viên 

trong Hội Thánh hay trong tổ chức. 
1     2      3      

4      5 
10. Tôi có khả năng tìm ra đáp án thực tiễn cho các vấn đề. 1     2      3      

4      5 
11. Người ta xem tôi như một phần tử năng nổ và cương quyết. 1     2      3      

4      5 
12. Tôi  mang lại một niềm tin cậy lớn lao cho những người 

khác trong Hội Thánh hoặc trong tổ chức. 
1     2      3      

4      5 
13. Tôi dành thì giờ để trao đổi góp ý với mọi người về công 

việc và chức vụ của họ. 
1     2      3      

4      5 
14. Người ta khen ngợi khả năng biết lắng nghe của tôi. 1     2      3      

4      5 
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15. Tôi thường đến trễ vì có quá nhiều công việc phải làm. 1     2      3      
4      5 

16. Tôi có một khải tượng rõ ràng về những gì chúng ta cần 

phải làm trong Hội Thánh hay trong tổ chức của chúng ta. 
1     2      3      

4      5 
17. Tôi hài lòng khi thấy có một số hoạt động đang diễn ra. 1     2      3      

4      5 
18. Tôi có thể lượng định về những nguồn lực cần thiết cho 

một chương trình hay dự án. 
1     2      3      

4      5 
19. Dường như tôi có cái khả năng tìm ra được những lời nói 

tốt đẹp để động viên kẻ khác. 
1     2      3      

4      5 
20. Hầu như tôi lúc nào cũng nắm rõ hướng đi mà chúng ta cần 

phải theo đuổi trên bước đường dài. 
1     2      3      

4      5 
21. Tôi thích nhiều đến việc tập trung cho những gì chúng ta 

cần làm , hơn là về phương pháp phải làm như thế nào. 
1     2      3      

4      5 
22. Dường như tôi dễ dàng tạo được những mối quan hệ về lâu 

về dài. 
1     2      3      

4      5 
23. Tôi ưa thích làm việc đơn độc hơn là với nhóm. 1     2      3      

4      5 
24. Tôi thường có khả năng giúp cho Hội Thánh hay tổ chức 

của tôi hoạt động một cách có hiệu quả. 
1     2      3      

4      5 
25. Tôi thích dung hoà nhiều quan điểm khác nhau. 1     2      3      

4      5 
26. Tôi  có lòng tin để nhắm tới những điều mà kẻ khác cho là 

bất khả thựchiện.  
1     2      3      

4      5 
27. Tôi rất thành công khi điều động một công việc đặc biệt  

hay một chức vụ. 
1     2      3      

4      5 
28. Tôi có khả năng phân bố một dự án thành những giai đoạn 

hay công đoạn khác nhau để dễ hoàn thành. 
1     2      3      

4      5 
29. Tôi thường xuyên cầu nguyện cho những người chung 

uanh tôi. 
1     2      3      

4      5 
30. Khi tôi gia nhập một nhóm nào, người ta có xu hướng coi 

tôi như là người lãnh đạo của họ. 
1     2      3      

4      5 
 
Bản trắc nghiệm này sẽ dựa vào những câu trả lời của bạn để duyệt xét xem kỹ năng lãnh đạo của 

bạn có phù hợp với sáu (06) thể loại hay phong cách khác nhau của sự lãnh đạo như sẽ được trình 

bày bên dưới đây không.  
Không một phương diện nào trong các phương diện này của sự lãnh đạo được coi là quan 

trọng hơn một phương diện khác, vì chúng bổ sung, tạo thế thăng bằng cho nhau và các 

mức điểm diễn ra chênh lêch giữa từ 5 đến 25. Mức điểm 25  cho biết bạn tự nhận xét là 

mình rất mạnh, rất đạt ở lãnh vực này, trong khi đó, mức điểm 5 cho biết  bạn không thấy 

mình mạnh ở lãnh vực này. Điều hết sức quan trọng là phải lưu ý đến những mức điểm khác 
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nhau trong các lãnh vực khác nhau. Hãy nhớ dành thì giờ để đánh giá và cảm tạ Đức Chúa Trời  

về các thế mạnh của bạn trong sự lãnh đạo. Đồng thời, bạn cũng có thể suy nghĩ và cầu nguyện 

cho một thành viên khác trong Hội Thành hay tổ chức của bạn , khi thấy người ấy có được những 

thế mạnh trong sự lãnh đạo, ở các lãnh vực mà bạn có điểm thấp kém. Nếu những kết quả này có 

gì làm bạn cảm thấy có phần bất ngờ và ngạc nhiên, thì hãy trao đổi sự việc với một người nào đó 

biết rõ bạn – có lẽ người này hoặc 2 câu hỏi bị hiểu sai đã ảnh hưởng tới mức điểm của bạn.  
 

 Các Đường lối Lãnh Đạo  (tiếp theo) 

 
 
Hãy chuyển các số điểm của bạn ở bảng chỉ dẫn trên vào bảng danh mục các phong cách lãnh đạo 

dưới đây, nhớ trừ với kết số điểm của mỗi mục, tức mức điểm nằm ở hàng cuối bảng. Như vậy, 

bạn sẽ có một tổng số điểm mới cho từng lãnh vực.  Có người có số điểm từng lãnh vực khá suýt 

soát với nhau, trong khi đó cũng có người  có các mức điểm từng lãnh vực khá chênh lệch nhau. 

 
Lãnh đạo 

Tiên  

phong  

Lãnh đạo 

Chiến lược  
Quản lý / 
Hành 

chánh  

Lãnh đạo 

Nhóm  
Lãnh đạo 

Mục vụ 
Lãnh đạo 

Động viên 

Khích lệ  

Q1 Q8 Q2 Q6 Q7 Q3 

Q11 Q10 Q9 Q12 Q14 Q5 

Q20 Q16 Q18 Q25 Q22 Q13 

Q26 Q28 Q24 Q30 Q29 Q19 

+ 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 
Kết số    Kết số    Kết số   Kết số   Kết số  Kết số  

- Q4 - Q21 - Q15 - Q23 - Q17 - Q27 

      

 
 
Sự Lãnh đạo tiên phong. (q1+q11+q20+q26+(6-q4))  
 
Sự lãnh đạo tiên phong là phong cách lãnh đạo của những người  có ý chí vượt lên chính mình, 

sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy khi cần thiết nhằm cố gắng hướng về phía trước để khám phá và 

đạt tới các mục tiêu lâu dài. Trong một bối cảnh Cơ-đốc, chúng ta có thể nhắc tới câu KT ở sách 

Phi-líp 3 : « quên lửng sự ở đàng sau, mà bươn theo sự ở đàng trước…». Những nhà lãnh đạo 

tiên phong luôn say mê theo đuổi  lý tưởng và toàn tâm toàn lực dấn thân để thực hiện cho bằng 

được lý tưởng ấy. Sứ đồ Phao-lô là một gương mẫu lãnh đạo hoàn hảo, đã ra sức đẩy lùi những 

hạn chế của giáo hội, dù cho có nguy hiểm tới bản thân.  
Chính trong những giai đoạn đầu của một lý tưởng hay dự án, các nhà lãnh đạo tiên phong tỏ ra 

hết sức có hiệu quả, nóng lòng đạt dược mục đích mà Đức Chúa Trời  kêu gọi họ đi tới. Nhưng 
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rồi, theo thời gian, họ có thể đánh mất dần mối quan tâm của mình trong việc thực hiện một lý 

tưởng, vì nóng lòng muốn bước sang một cuộc thách thức mới.  

 
 
Sự Lãnh đạo Chiến lược (q8+q10+q16+q28+(6-q21))  
 
Hội Thánh hết sức cần đến những nhà lãnh đạo có khả năng phân bố các lý tưởng và mục tiêu cao 

kỳ vào trong những giai đoạn hay công đoạn phù hợp và khả thi. Những nhà lãnh đạo chiến 

lược có sự am hiểu và tập trung cần thiết nhằm tìm ra các phương tiện để đạt đến mục đích, tìm 

ra « phương cách phải làm thế nào », đồng thời có năng lực để thuyết phục thành phần còn lại 

trong Hội Thánh chấp nhận chương trình kế hoạch này. Khi Nê-hê-mi lãnh đạo dân Do Thái tái 

thiết các bức tường thành Giê-ru-sa-lem, ông đã chứng tỏ một kỹ năng lãnh đạo mang tính chiến 

lược cao bằng cách phân bố công việc và duy trì các chức năng theo một dây chuyền phù hợp, 

khả thi. Kế hoạch của ông thật tốt, nhờ vậy, các bức tường thành được dựng lên trong vòng 52 

ngày.  
Những nhà lãnh đạo chiến lược có thể chứng minh bản lĩnh và lương tri của mình trước một 

nhiệm vụ khó khăn. Họ có thể giúp kẻ khác hiểu được những gì mà bên ngoài thấy như không thể 

xảy ra và không thể làm được. Tuy nhiên, cũng giống như những nhà lãnh đạo tiên phong, họ có 
thể dần dần trở nên kém sốt sắng trong việc thi hành một nhiệm vụ nào đó, và muốn để cho người 

khác làm thay mình.  

  

 
Quản lý/Hành chánh  (q2+q9+q18+q24+(6-q15))  
Tất cả các Hội Thánh đều cần đến những nhà quản lý giõi, những người có tài  về hành chánh 

quản trị (Công Vụ 6). Mọi lý tưởng hay yêu cầu cải tổ đều cần tới những người có khả năng thiết 
kế và giải quyết các vấn đề, cũng như biết ủy nhiệm và tổ chức. Nếu thiếu khả năng này, ngay cả 

những dự án tốt nhất cũng có cơ không bao giờ thực hiện được! Các sứ đồ ngày xưa đã ủy nhiệm  

những công việc thực tế , như  phân phối lương thực và chăm lo đời sống của các quả phụ,  cho 

hai ông Ê-tiên và Phi-líp , là những người  có năng lực cần thiết trên lãnh vực này.  
Các nhà quản lý, hành chánh thường bị đánh giá thấp vì phong cách lãnh đạo của họ kém phần 

« trực tiếp » hơn so với vài  phong cách lãnh đạo khác. Mặc dù vậy, ai  cũng biết rằng nếu thiếu 

họ, một phần lớn bộ phận của công việc sẽ chẳng bao giờ có thể được hoàn thành. Họ  có khả 

năng tổ chức và bảo toàn tính liên tục của hết thảy những phần việc và hoạt động cần thiết để 

giúp cho chương trình, dự án được hoàn thành đúng kỳ hạn. Họ có thể bực bội khi bị cầm nhầm 

với các phần tử lãnh đạo tiên phong quá nặng về lý tưởng : họ không có thói quen mơ mộng tới 

việc thực hiện những điều không thể trở thành hiện thực !  
 
Sự Lãnh đạo Nhóm (q6+q12+q25+q30+(6-q23)) 
  
Ở đây chúng ta cũng nói đến sự lãnh đạo trong một bối cảnh của nhóm, mà người lãnh đạo có giữ 

hay không giữ vai trò lãnh đạo chính thức trong nhóm. Đối với Hội Thánh, là « thân thể »(1 Cor. 

12), thì sự đồng công hiệp sức là điều tối cần thiết. Những yếu tố cơ bản mà các nhà lãnh đạo 
nhóm cần phải có, đó là lòng mong muốn được hợp tác làm việc cùng với những người khác, và 

năng lực tạo niềm tin ở họ.Những nhà lãnh đạo nhóm cần phải thể hiện được một tinh thần 

khiêm tốn và phục vụ cao.  Mục đích duy nhất của họ là làm sao giúp cho nhóm đạt tới các mục 

tiêu theo đuổi, còn thành quả cá nhân chỉ là điều thứ yếu. Sự đóng góp to lớn nhất của Si-la cho 
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Hội Thánh có thể là việc đã giúp phát triển chức vụ của Phao-lô, để nhờ đó mà sau này Phao-lô 

có thể làm được những việc hết sức lớn lao cho Đức Chúa Trời.  
Công sức của những nhà lãnh đạo nhóm thật là vô giá. Để Hội Thánh có thể thực sự hoạt động 

như một thân thể, các nhà lãnh  đạo nhóm là những phần tử thiết yếu giúp đảm bảo sự hài hoà 

và hiệu năng của phương pháp làm việc nhóm. 

  
Sự Lãnh đạo Mục vụ  (q7+q14+q22+q29+(6-q17))  
Đông đảo thành phần lãnh đạo Hội Thánh cảm thấy có trách nhiệm phải trân trọng sự lãnh đạo 

mục vụ như một đường lối lãnh đạo ưu việt. Điều này không có nghĩa là họ không ủng hộ ,với tư 
cách các vị mục sư, mà chỉ muốn nói rằng đường lối lãnh đạo tự nhiên của họ không phải là như 

vậy. Những nhà lãnh đạo mục vụ luôn coi rất trọng mọi người. Họ có một vai trò quan hệ là ủng 

hộ các nhà lãnh đạo tiên phong, lãnh đạo chiến lược, lãnh đạo nhóm và các dạng lãnh đạo khác 

còn lại trong Hội Thánh , đặc biệt là trong những giai đoạn khó khăn. Lý tưởng và tiến trình 

hướng về lý tưởng dường như không mấy quan trọng đối với những nhà lãnh đạo mục vụ. Sứ 

đồ Phi-e-rơ chính là một nhà lãnh đạo mục vụ, hoàn toàn trái ngược với nền tảng của Hội Thánh 

và những sự khuyên bảo, động viên khích lệ mạnh mẽ của sứ đồ Phao-lô.  
Sự lãnh đạo mục vụ thường không thể được nhìn thấy và rất hiếm khi được công nhận hay đánh 

giá giữa chốn công khai, thế nhưng, nó có một tầm quan trọng vô cùng. Đôi khi những nhà lãnh 

đạo mục vụ còn có thể gặp sự đe dọa từ phía những nhà lãnh đạo tiên phong và lãnh đạo chiến 

lược, đồng thời có lúc còn bị quấy nhiễu bởi tính rị mọ chi tiết của những nhà quản lý/hành 

chánh. Mặc dù vậy, phãi công nhận rằng sự đóng góp của họ quả thật là vô giá. Hãy bình tâm suy 

nghĩ một chút về một nhà lãnh đạo mục vụ, ắt hẳn bạn sẽ thấy đây là một nhà lãnh đạo rất đáng 

được quý trọng và triệt để ủng hộ.   

 
Sự Lãnh đạo Động viên/Khích lệ (q3+q5+q13+q19+(6-q27))  
 
Sứ đồ Phao-lô là một nhà lãnh đạo « rất giàu » tinh thần khích lệ động viên. Những 

tín thư của ông gửi cho các Hội thánh đầu tiên chứa đựng những lời  khuyến giục cổ vũ và khích 

lệ động viên , cũng như những lời giáo huấn. Những nhà lãnh đạo động viên/khích lệ có khả 

năng động viên/khích lệ toàn thể các Hội thánh , các nhóm và các cá nhân. Họ tỏ ra có năng lực 

lớn trong việc xác định những ân tứ của mỗi  người , cũng như nhận biết được những tình cảm và 

động cơ tham gia hoạt động của những người này. Họ có khả năng giúp người khác khám phá 

được những yếu tố thuận lợi để có thể hoàn thành chức vụ. Thử hỏi có ai không cần đến sự cổ vũ, 

động viên !!   
Những nhà lãnh đạo động viên/khích lệ có tài biết được lúc nào thì cần có một lời nói đơn sơ là 

có thể giục lòng can đảm để tiến lên xa hơn, lúc nào thì nên phát động các cuộc thách đố, lúc nào 

thì nên chịu đựng, lúc nào thì cần phải đứng ra hướng dẫn, lèo lái, và lúc nào thì nên mạnh dạn 

hành động. Thỉnh thoảng, có thể họ gây bực bội cho các nhà lãnh đạo thuộc một phong cách 

khác, vì tỏ ra như kém tích cực hay năng động hơn những người này. Đôi lúc, những người khác 

mong đợi  ở họ một điều gì đó khác hơn là chỉ  một sự động viên khích lệ bình thường.  
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 Cầu thay cho những nhà lãnh đạo  

 
 
Nhận biết các nhu cầu  
Những nhà lãnh dạo trước hết phải nhận biết rằng họ cần được yểm trợ trong sự cầu nguyện , cần 

xin Chúa ban cho họ có những người  cầu thay có thể sẵn sàng đứng bên  họ bằng sự cầu nguyện 

(xem Ê-xê-chi-ên 22 :30) để trình bày với  Chúa về các nhu cầu và chức vụ của họ. Có nhiều lý 
do để giải thích tại sao điều ấy thường không xảy ra như người ta tưởng… 

 
 Những nhà lãnh đạo có thể không 

nhận thức được là vào lúc nào thì họ 

cần được yểm trợ bằng sự cầu 

nguyện. Có thể là vì mọi sự đều đã 

diễn ra tốt đẹp, tuy nhiên, nếu được 

hỗ trợ trong sự cầu nguyện nữa, thì 

biết đâu mọi sự lại không tốt hơn 

nhiều ?Chưa có bao giờ  những nhà 

lãnh đạo phải chịu nhiều sức ép như 

ngày nay, và nhiều nhà lãnh đạo Cơ-

đốc cần đến một sự hỗ trợ lớn trong 

sự cầu nguyện, một sự hỗ trợ mà họ 

không thể tự cung cấp cho mình 

được. 

 
 Những nhà lãnh đạo há không yêu 

cầu được yểm trợ bằng sự cầu 

nguyện sao?! Dù thế nào, vẫn có 

những nhu cầu hết sức khẩn trương 

– kẻ đau cần được chữa lành, thế 

giới đang bị xé rách bởi sự bạo hành 

và chiến tranh, những người bị áp 

bức bóc lột đến trắng tay. Nhưng, 

ngay cả khi cái nhu cần cầu thay 

cho những nhà lãnh đạo được nhận 

biết là rất lớn lao, thì chính sự thiếu 

khiêm nhường thường khi có thể là 

rào cản, ngăn trở sự đưa ra các 

thỉnh cầu để cầu nguyện cho chức 

vụ và công việc của những nhà lãnh 

đạo. Thế nhưng, việc động viên khích 

Phao-lô yêu cầu các Hôi Thánh cầu 

thay cho ông. 

 
Sứ đồ Phao-lô ý thức được nhu cầu 

cần được cầu thay để giúp ông vượt 

qua những cảnh ngộ đặc biệt khó 

khăn, hiểm nguy, và đồng thời để 

giúp ông tiếp tục tiến bước trên con 

đường chức vụ thánh.Ông khẩn 

khoản yêu cầu  các Hội Thánh sau 

đây cầu thay cho ông : HT Ê-phê-

sô(Êph.6:19),HT Rô-ma 

(Rôm.15:30), HT Cô-rinh-tô (II 

Côr.1:11), HT Tê-sa-lô-ni-ca  (I 

Tês.5:25), HT Phi-líp (Phil. 1:19) 
và HT Cô-lô-se (Côl.4:3).  Sứ đồ 

Phao-lô yêu cầu anh chị em tín hữu 

HT Phi-líp cầu nguyện một cách đặc 

biệt cho ông để Chúa sớm giải cứu 

ông ra khỏi chốn ngục tù.Trong lá thư 

gửi  cho Phi-lê-môn, Sứ đồ Phao-lô 

bày tỏ niềm tin vững chắc rằng những 

lời cầu nguyện của anh em cho sự 

được phóng thích của ông đã được 

thỏa đáp, do đó ông yêu cầu Phi-lê-

môn hãy chuẩn bị một phòng nghỉ 

cho mình ! Ông cũng thỉnh cầu anh 

em tín hữu ở các Hội Thánh Ê-phê-sô 

và Cô-lô-se cầu nguyện cho chức vụ 

rao truyền Phúc âm của ông.  
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lệ mọi người tham gia cầu thay cho những nhà lãnh đạo, là cả một thói quen 

tốt lành thánh thiện. 

 
 Chúng ta thường có khuynh hướng cầu nguyện cho những hoàn cảnh khó 

khăn, hoặc cho những trường hợp cần được sự chữa lành. Còn việc xin được 

yểm trợ thường xuyên bằng sự cầu nguyện, thì điều này có thể làm cho những nhà lãnh 

đạo có cảm giác rằng họ không hoàn thành được tốt các phận sự chức vụ , hoặc chức vụ 

họ có gặp vấn đề gì trục trặc. 
 

 Do đó, việc yêu cầu được hỗ trợ bằng sự cầu nguyện, và xây dựng một quan hệ hữu 

hiệu với những người cầu thay, là một diều không phải dễ dàng . 

Một biểu tượng hình tháp nói  về sự yểm trợ bằng lời cầu nguyện 
Đây là một biểu đồ hình tháp nói về sự yểm trợ qua lời cầu nguyện , gồm có ba tầng, dựa theo tác 

phẩm « Prayer Shield » (Cái Thuẫn Che của Sự Cầu Nguyện)  của  C. Peter Wagner.  

-Ở phần chân nền kim tự tháp, là phần yểm trợ chung bằng sự cầu nguyện –của  hội chúng dành 
cho các tôi tớ Chúa, hoặc của những người thường xuyên hỗ trợ cho tổ chức và cho hàng ngũ 

lãnh đạo của tổ chức. Tuy nhiên, kể ra thật khó mà lượng định được mức độ hiệu quả của một sự 

yểm trợ như thế, vào bất cứ lúc nào cần thiết.  Omar Cabera, một mục sư người Á-căn-đình, chỉ 
đơn giản yêu cầu các tín đồ nhớ cầu nguyện cho Ông Bà mỗi khi họ dâng lời cảm ơn Chúa trước 

khi dùng bữa. Theo con số thành viên vốn có của Hội Thánh, thì Ông Bà Mục sư Omar 

Cabera đã có được 20.000 lời cầu nguyện cho Ông Bà mỗi ngày !  
-Tầng hai của kim tự tháp tiêu biểu cho những người tham gia cầu nguyện thường xuyên đặc biệt 

cho thành phần lãnh đạo.  

Mức độ can dự của họ vào nhu cầu cầu nguyện đặc biệt này lớn 

hơn cái mức độ ở tầng nền của biểu tượng hình tháp, và số người 

tham gia cũng có phần ít hơn. Cần có một sự liên lạc hai chiều 

giữa số người này với những nhà lãnh đạo được nói đến. Một nhà 

có công gây dựng các Hội Thánh Anh Giáo ở Tân Tây Lan vừa 

rồi có ghé thăm chúng tôi và cho biết ông luôn có 15 người đăng 

ký cầu thay cho ông hàng ngày , với bản cam kết thời hạn là một 

năm, và bản cam kết này có thể được tái lập. Đáp lại, ông và phu 

nhân có trách nhiệm cầu nguyện cho họ mỗi tuần một lần. Và cứ mỗi tháng một lần, ông viết cho 

họ một lá thư ngỏ và đặc biệt cụ thể để trình bày về các sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện, 

cũng như về các nhu cầu cầu nguyện cho tháng tiếp theo.   
 
-Tầng trên hết của kim tự tháp tiêu biểu cho một hoặc hai người tự nguyện sẵn sàng cầu thay cho 

một vị lãnh đạo đặc biệt nào đó, với tư cách như có dự phần trong chức vụ của vị lãnh đạo này. 
Đây có thể là kết quả của một sự kêu gọi từ Đức Chúa Trời  , một sự kêu gọi được cảm nhận tận 

tường hoặc được thể hiện như một ước muốn được cầu nguyện cho một vị lãnh đạo và cho chức 

vụ của nhà lãnh đạo này. Theo Peter Wagner thì không chắc một nhà lãnh đạo nên có cùng lúc 

trên hai người để thực hiện chức năng cầu thay này , và điều thường thấy nhất là chỉ một người 
lại có thể hoàn thành tốt chức năng yêu cầu. Dạng người cầu thay này sẽ tuyệt đối  cần có đức tin 

vững mạnh  để bước theo chương trình kế hoạch của Chúa, thay vì chỉ trình bày với Đức Chúa 

Trời về các nhu cầu của nhà lãnh đạo, theo cái nhìn riêng của minh. Thật là hết sức quan trọng, 

cần phải xây dựng được một mối quan hệ cởi mở, đầy tin cậy giữa nhà lãnh đạo và người cầu 

thay. 

  

 

Nombre de 
gens 

Moins 

Plus 

Temps de 
Prière pour 
lleaders 

Plus 

Moins  
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 Khuyến khích Sự Cầu Nguyện  

 
Chương này nhằm mục đích giúp cho các nhà lãnh đạo phát huy nếp sống cầu nguyện tại các Hội 

Thánh của họ, trong khi họ phân định và tập trung vào khải tượng và định hướng mà Đức Chúa 

Trời ban cho họ. 

 
Dạy về sự Cầu Nguyện 

Hãy dành chút thì giờ để duyệt lại  chương trình dạy về sự cầu nguyện của bạn. Có thể rằng bạn 

sẽ tổ chức các nhóm cầu nguyện, các tổ tư gia cầu nguyện. Tuy nhiên, bạn có bài dạy như thế nào 

về sự cầu nguyện? Thật là một sự nguy hiểm khi để cho các tín đồ tự soạn ra phương cách cầu 

nguyện. Xin có vài đề xuất như sau : 

 

+   Nếu Hội Thánh có được một thư viện để cho mượn sách hoặc một phòng trưng bày   

các loại sách, thì hãy tặng cho nơi dó những cuốn sách nói về sự cầu nguyện hoặc về 

những bài cầu nguyện. Hãy thường xuyên giới thiệu về những tác phẩm này, thông qua 

các tờ báo lưu hành nội bộ hay những bản thông báo trước hội chúng. 

 
 Tổ chức một loạt những cuộc họp với các nhóm cầu nguện  để giúp mọi người làm 

quen với các phương pháp cầu nguyện mà cho tới nay họ chưa được tiếp cận. Ngoài 

ra, công việc này còn giúp tạo cơ hội để mọi người được cầu nguyện với nhau. 

 

 
 Đảm bảo sao cho sư dạy dỗ trong ngày Chúa nhật  có đề cập tới sự cầu nguyện ở các 

thời điểm cách khoảng đều đặn. Rất thường khi, chúng ta thấy Hội Thánh áp dụng 

kiểu mẫu cầu nguyện duy nhất , đó là chỉ một người đứng trước hội chúng để cầu 

nguyện. 

 
 Dù là ở cương vị Hội Thánh hay một nhóm các Hội Thánh, thiết tưởng nên cứu xét 

tới việc tổ chức một ngày cầu nguyện.  Đây là cơ hội có thể kết hợp nhiều hình thức 

của sự cầu nguyện – giáo huấn, tĩnh tâm suy tư, cầu nguyện theo nhóm. 

 
 

 Phổ biến một loạt bài giáo huấn về sự cầu nguyện thông qua một tạp san của Hội 

Thánh, trong đó có đưa ra các vấn đề để mọi người có thể tham gia cầu nguyện.Đó 

là một phương pháp rất tốt « khó có gì sánh bằng », khả dĩ giúp cho mọi người có 

chất liệu hay cơ sở để suy ngẫm về cách sử dụng những đường lối khác nhau. 
 
 
 
Phát triển một chiến lược cầu nguyện 
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Những nhà lãnh đạo giữ một vai 

trò hết sức quan trọng trong việc 

phát triển năng lực cầu nguyện 

của Hội Thánh. Điều này có thể 

diễn ra không theo cơ cấu , nhưng 

dù không theo cơ cấu , vẫn không 

có nghĩa là nó không thực hữu! 

Giống như việc sử dụng một cơ cấu 
bao giờ cũng có thể hữu ích cho sự 

cầu nguyện, thì việc đề ra một 

chiến lược cầu nguyện cũng có thể 

hữu ích cho sự phát triển nếp sống 

cầu nguyện của Hội Thánh. Một 

chiến lược cầu nguyện được thể 

hiện với hình thức một bản văn 

kiện ngắn gọn, trong đó gồm có vài 

điểm trình bày phương cách mà 

Hội Thánh sẽ áp dụng để phát triển 

đời sống cầu nguyện của mình. 
Chúng ta cũng cần đảm bảo làm 

sao cho hết thảy các nhu cầu  cầu 

nguyện của Hội Thánh đều được đề 

cập tới một cách đầy đủ. Công việc 
này, theo một tài liệu nghiên cứu về 

đời sống cầu nguyện của Hội 

Thánh, sẽ được thực hiện tốt hơn nhiều do một bộ phận tư vấn của Hội Thánh hoặc bởi một nhóm 

lãnh đạo.   Như với bất kỳ chiến lược nào, chúng ta cần phải xác định những ai có trách nhiệm 

hoàn thành các phần việc được giao. Trong khung bên trên, xin xem một trường hợp điển hình về 

chiến lược cầu nguyện. 

 
Khuyến khích mọi người cùng cầu nguyện với nhau  
 

Để không đánh mất mục đích, các buổi nhóm cầu nguyện của Hội Thánh cần phải có đượcthức 

ăn nuôi dưỡng ( giáo dục) và sự khích lệ, động viên. Có thể gặp một sự nguy hiểm khi những 

người bên ngoài « nhóm cầu nguyện » cảm thấy như bị gạt ra ngoài lề – họ cho mình có nhu cầu 
cầu nguyện cho Hội Thánh, một nhu cầu chưa bao giờ khẩn trương đến thế, vì theo họ, phải có 

một nhóm cầu nguyện đặc biệt cho vấn đề này. Có một số phương cách tỏ ra khá cần thiết, như 

sau : 

 
Các nhóm cầu nguyện không nhất thiết phải liên tục và mãi mãi hội họp với nhau. Những nhóm 

được thành lập do yêu cầu của những sự kiện đặc biệt, những chiến dịch, hay một lãnh vực riêng 

biệt nào đó, có thể tập họp theo từng thời điểm cần thiết, rồi sau đó có thể giải tán. Chẳng hạn 
như, có một nhóm được triệu tập để cầu nguyện cho một hoạt động đặc biệt, nhóm này có thể họp 

lại trước khi hoạt động được tiến hành, tiếp tục cầu nguyện đang khi hoạt động tiến hành, họp lại 

sau khi hoạt động đã được thực hiện để dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời, rồi sau đó nhóm có thể 

giải tán. 

 
Cố gắng thay đổi kiểu mẫu của những buổi họp cầu nguyện – nên bao gồm sự chúc tụng ngợi 

Kế hoạch cầu nguyện của HT  St.Ethelburga 

 
Tăng thêm thì giờ cầu nguyuện của chúng ta- – Tổ chức một nhóm 

cầu nguyện hàng tuần, khuyến khích hết thảy các nhóm tư gia cầu 

nguyện của chúng ta nên có một thì giờ cầu nguyện cho mỗi tuần, 

đồng thời động viên mọi người đến với Chúa hàng ngày trong sự 

cầu nguyện 

.Cầu nguyện cho cấp lãnh đạo, cho sứ mệnh và chức vụ chúng ta , 

bằng cách trình bày những nhu cầu cầu nguyện trong các thông 

báo  ngày Chúa nhật và tổ chức một buổi hiệp nguyện nửa ngày 

cho mỗi tam cá nguyệt. 
Thường xuyên dạy về sự cầu nguyện vào các sáng Chúa nhật. 

Nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu cầu nguyện khẩn trương của 

các thành viên Hội Thánh, thông qua một điều phối viên  của 

nhóm cầu nguyện, túc trực 24h/24h, để có thể sắp xếp các yêu cầu 

vào một mạng lưới cầu nguyện phù hợp..  

Mỗi tháng một lần, tổ chức đi nhóm cầu nguyện ở một địa điểm 

ngoài khu vực kế cận quen thuộc của chúng ta, để có thể  trong 

một năm tiếp cận được hết các điểm nhóm tong toàn vùng. 
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khen, thì giờ yên lặng tĩnh tâm, cầu nguyện theo từng hai hay bốn người, hoặc cùng nhau cầu 

nguyện như với tư cách hội chúng, cầu nguyện theo một chủ đề, tập lắng nghe và quan tâm đến 

những ai đang có nhu cầu, ..v…v… 

 
Hãy dùng các địa điểm và thời điểm khác nhau cho sự hội họp của các nhóm cầu nguyện – có 
người thích vào với  các nhóm lớn, có kẻ lại thích các nhóm chỉ có ba hay bốn người. Một số 

thích tập họp vào buổi chiều hoặc tối, trong khi đó một số khác không thể đi họp vào các thời 

điểm này.  Còn họp lại để cầu nguyện nhân buổi ăn sáng thì sao nhỉ ??? 

 
Đi bộ cầu nguyện cũng là một hình thức cầu nguyện dành cho các vùng phụ cận. Nói chung, có 

thể có nhiều phương cách tập họp cầu nguyện khác nhau , từ sự đi bộ cầu nguyện của từng cá 

nhân chung quanh nhà thờ cho đến một chiến dịch cầu nguyện được tổ chức trên các đường phố 

hay trong những ngôi nhà riêng biệt nào đó. 
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 Cái khiên của sự đắc thắng  
 
Hết thảy Cơ đốc nhân , một khi đã dấn thân vào sự hầu việc Chúa trong Hội Thánh, thì đều sẽ trở 

thành mục tiêu tấn công của ma quỉ, không lúc này thì cũng lúc khác. Những người đứng trong 

hàng ngũ lãnh đạo cần phải chuẩn bị tư tưởng để sẵn sàng đương đầu với các cuộc tấn công thuộc 

linh có thể xảy tới vào những thời điểm khác trong đời sống chức vụ của mình. Phần lớn tín đồ, 

và kể cả số đông những nhà lãnh đạo trong Hội Thánh nữa, cho thấy họ đã không được đào tạo 

rèn luyện đúng mức để có thể đối phó hữu hiệu trước những cuộc tấn công như thế. 
Khó khăn trước nhất khi họ phải đối đầu với những cuộc tấn công thuộc linh, đó là khả năng 

phân định về những cuộc tấn công ấy. Thực vậy, chúng ta có thể cầm nhầm những cuộc công 

kích thuộc linh này như là các hậu quả của sự không vâng lời Chúa, hoặc như là những giai đoạn 

khó khăn xảy đến do nếp sống của chúng ta trong thế giới suy đồi . Có người như thấy dâu đâu 

cũng có quỉ ma , trong khi đó, có người  không cho rằng quỉ vương Sa-tan có thể tấn công họ, 

mặc dù họ công nhận sự thực hữu của nó. 

 
Sa-tan thực hữu rõ ràng và mục đích của nó là chống nghịch và cản trở các chương trình kế 
hoạch của Nước Đức Chúa Trời. Nó không vui khi thấy lãnh địa mình bị đe dọa, hoặc khi thấy 

những nhà lãnh đạo có một khải tượng về sự mở mang Nước Trời. Sa-tan bị kích động ngay mỗi 

khi thấy con cái Đức Chúa Trời tỏ ra nghiêm chỉnh trong ước muốn vâng phục Ngài. Mặc dù 

Đấng Christ đã chiến thắng Sa-tan ở thập tự giá, song hiện nay chúng ta đang sống trong một thời 

kỳ mà chúng ta thường phải đương đầu với những cuộc tranh chấp xung đột trong đời sống thuộc 

linh, và trận chiến này sẽ kết thúc khi Đấng Christ trở lại.   

 
Các nhà lãnh đạo chính là đối tượng đặc biệt  của những cuộc đàn áp và tấn công thuộc linh. Một 

số người nghĩ rằng từ khi đã tiếp nhận Đức Chúa Giê-su Christ làm Cứu Chúa đời mình, thì họ 

được miễn trừ, không còn phải bị ma quỉ tần công nữa. Thế nhưng, nếu đúng như vậy, chúng ta 

đâu còn cần đến những văn đoạn Thánh kinh của Sứ đồ Phao-lô nói về các thứ khí giới của người 

tín đồ?!  

 

 
 
TÌM HIỂU NHỮNG CUỘC TẤN CÔNG  
 

 
Những cuộc tấn công của Sa-tan tỏ ra rất giảo quyệt. Vả lại, đó chính là dấu hiệu của đường lối 

và mưu đồ của ma vương. Phương sách hành động của nó là khai thác tận cùng sự yếu duối của 

loài người, bằng cách gây ra sự ngờ vực, sợ hãi và lo lắng trong lòng người tín đồ. Nó là cha đẻ 
của sự nói dối. Mục đích cuối  cùng của nó là tìm cách thuyết phục cho những người tín đồ phải 

nghĩ rằng sự an toàn của niềm tin nơi Đấng Christ là một không điều giả dối, không tưởng. 

 
Những cuộc tấn công của Sa-tan có thể diễn ra bằng nhiều cách khác nhau , chẳng hạn như :  

 
 Sự Lo Lắng  - Sa-tan khai thác các mối sợ hãi của chúng ta, nhắc chúng ta phải nhớ lại 

những chuyện đã qua, mà đúng ra chúng đã phải  được chôn vùi sâu trong quá khứ.   

 Qua nếp sống của Hội Thánh  - Các sự chia rẽ, sự hiệp một bị đổ vỡ và những cuộc 
kích bác tấn công giữa những thành viên Hội Thánh.   

 Qua các mối quan hệ  - Sa-tan thích thấy có những sự phân rẽ xảy ra giữa những tín đồ. 
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Thiết tưởng cần nhắc lại rằng con người không phải là kẻ thù, ngay cả đôi khi những cuộc 

tấn công có thể đến từ phía con người. Đây chỉ  là một sự dự phần vào trò chơi của ma 

quỉ mà thôi. Sau cùng, sự cám dỗ có thể dẫn tín đồ đến với những giao du quan hệ xấu xa.  

 Qua bệnh tật  - Nó cũng có thể thể hiện qua các bệnh tật, nhất là các chứng bệnh thông 
thường mà chúng ta dễ dàng nhận biết đây không phải là những cuộc tấn công đến từ ma 

quỉ , ví dụ như các trường hợp đau lưng, nhức đầu, mệt mỏi. Người ta không nên nói rằng 

mỗi cơn nhức lưng, đau đầu, hay mệt mỏi toàn thân đều là do hậu quả của một cuộc tấn 

công đến từ quỉ vương. Cần phải phân định rõ ràng đâu là những đau đớn thực sự đến từ 

các cuộc tấn công c ủa Sa-tan.   

 Ma quỉ cũng có thể khai thác sử dụng những bóng tối tăm – các bóng đè hay những cơn 

ác mộng, sự mất ngủ và các chứng đau về đêm. 

 
BỐN BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ  
 
Trước khi bàn đến bốn biện pháp phòng vệ mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, điều quan 

trọng cần ghi nhớ, đó là những biện pháp phòng vệ của chúng ta phải luôn luôn được đặt ở vị trí 

sẵn sàng chiến đấu. Một đạo quân mà cứ chờ cho đến khi bị tấn công mới quyết định về vị trí 

phòng thủ, thì có nguy cơ là sẽ không còn có đủ thì giờ để thiết đặt hoàn toàn vị trí phòng vệ của 

mình. Lịch sử quân sự xưa nay đã chứng minh không biết bao nhiêu lần về lợi thế của một cuộc 

tấn công bất ngờ. Đối với cuộc tấn công thuộc linh thì cũng như thế thôi, do đó những biện pháp 

phòng vệ của chúng ta phải luôn luôn được đặt ở tư thế sẵn sàng.   

 
Lịch sử còn cho chúng ta thấy trong khá nhiều trường hợp, một lực lượng phòng thủ nhỏ bé có 

thể chống trả cả một cuộc tấn công to lớn, nếu như nó có được các biện pháp phòng vệ vững 

vàng. Hãy xem trường hợp điển hình của Nê-hê-mi : khi công trình tái thiết các bức tường thành 

Giê-ru-sa-lem đang được tiến hành, Nê-hê-mi đã cho bố trí một nửa lực lượng của dân sự vào thế 

chiến đấu, sẵn sàng đẩy lùi  mọi cuộc tấn công. Và các lực lượng phòng thủ đã thực sự tỏ ra quá 

mạnh đến độ kẻ thù không dám mở cuộc tấn công nào.(Nê-hê-mi 4 :16).  Quả thật, những biện 
pháp phòng vệ mà Đức Chúa Trời đã cụ bị cho chúng ta bao giờ cũng vượt quá mức yêu cầu của 

chúng ta. 

 

 

1- PHẢI BIẾT RẰNG CHÚNG TA ĐANG Ở TRONG ĐẤNG CHRIST  
 

Biện pháp phòng vệ thứ nhất của chúng ta là –với tư cách Cơ-đốc nhân – chúng ta hoàn toàn ở 

dưới sự che chở của Đức Chúa Trời.  Sau đây là mấy khúc Kinh Thánh minh xác cho chân lý 

này : Thi thiên 91, Thi thiên 18:2, I Giăng 4 :4, Cô-lô-se 3 :1-3.  Bây giờ xin hãy đọc các 
khúc KT trên. 

 
Điều tuyệt vời, ấy là khi đến với niềm tin, thì  chúng ta được Đức Chúa Trời lấy quyền năng tối 

thượng của Ngài mà đặt chúng ta vào lòng Chúa Giê-su. Lance Lambert  có viết  như thế này : 

« Đây là vị trí của bạn khi bạn trở nên con cái Đức Chúa Trời. Dưới mắt Ngài, 

vị trí của bạn là ở trong Đấng Christ. Không có con cái nào của Đức Chúa Trời 

mà lại không ở trong Đấng Christ. Là Cơ-đốc nhân, có nghĩa là được ở trong 
Christ và được Christ ở trong chúng ta.» (Tìm hiểu về Sự Che Chở Thuộc linh -

Understanding Spiritual Protection, của L. Lambert trg.9) 
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Không phải chỉ có đọc những điều ấy là đủ, cũng chẳng phải chỉ tin những điều ấy mỗi khi đọc 

chúng lên là đủ. Điều tối trọng là chúng ta cần phải hoàn toàn tin tưởng và biết chắc rằng chúng 

ta đang ở trong Đấng Christ. Chiến lược của Sa-tan là tìm cách lừa bịp để chúng ta nghĩ rằng 

mình không được ở dưới sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, mà là ở chỗ trống trải không phương tự 

vệ.   

 
Quả đúng là có những lúc nào đó chúng ta tự nguyện đặt mình ở ngoài vòng đai an ninh bảo vệ 

của Đức Chúa Trời. Thực vậy, buông mình sống trong tội lỗi có   thể khiến chúng ta rút ra xa 

khỏi sự che chở của Chúa, nhất là những khi chúng ta cố tình và liên tục phạm tội. Để giải quyết 

vấn đề này, trước hết  chúng ta phải biết rằng sở dĩ mình không còn ở dưới sự bảo vệ thiêng liêng 

nữa, ấy là vì chúng ta đã rơi vào sự hoài nghi, vô tín, phạm tội hoặc mất lòng tin cậy nơi Đức 

Chúa Trời. Và bước tiếp theo chỉ là một việc làm tuy đơn giản nhưng cũng không dễ dàng đâu, 

đó là xưng ra những sự yếu đuối, hoài nghi  và các tội lỗi của mình, để nhờ ân điển và sự nhân từ 

của Đức Chúa Trời lại có thể tiếp tục bảo vệ chúng ta. 

 
2- KHÍ GIỚI  CỦA  ĐỨC CHÚA TRỜI  

 
Ê-phê-sô 6 :11-18 là một văn đoạn Thánh kinh cổ điển nói về bộ khí giới mà Đức Chúa Trời 

sắm sẵn cho chúng ta. Hãy lưu ý khi Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta « hãy mang lấy » (hay 
« mặc lấy ») các loại khí giới này. Trong nhiều năm tháng , tôi biết là có tồn tại bộ khí giới  của 

Đức Chúa Trời , song tôi đã quên nhãng không biết phải mang lấy bộ khí giới này như thế nào. 

Chẳng hạn như, tôi đã từng học phải lấy lẽ thật làm dây nịt lưng , cũng như về ý nghĩa của cái 

thuẫn đức tin. 

 
Đôi khi, có thể chúng ta bỏ qua một bên vài thứ khí giới thuộc linh. Vẫn biết những binh sĩ chỉ 

mang theo một phần nào các thứ khí giới thì có lẽ có thể di chuyển khá dễ dàng hơn, song chính 

họ lại phần nào bị trống trải và có thể là mục tiêu để đội cung tên quân thù dễ nhắm tới. Chúng ta 

cần phải học tập để mang lấy toàn bộ các thứ khí giới của Đức Chúa Trời ban cho, phải biết sử 

dụng cái thuẫn đức tin để chống lại « những tên lữa » của ma quỉ, đồng thời chúng ta cũng cần 
phải biết cầm gươm của Đức Thánh Linh. 

 
Đây là lẽ thật dành cho tín đồ và cho Hội Thánh. Đọc qua văn đoạn Thánh kinh này trong ngữ 

cảnh của toàn bộ bức tín thư gửi cho tín hữu Ê-phê-sô, chúng ta thấy sự dạy dỗ của Phao-lô là 

cần thiết biết bao để giúp Hội Thánh sống đúng theo Phúc âm. Sự khuyên dạy của Phao-lô là 

dành cho toàn bộ Hội Thánh, chứ không riêng cho những thành phần lãnh đạo, tiên phong, hoặc 

những cá nhân đang tham gia trận  chiến thuộc linh chống lại bọn ác quỉ , tà ma. Những người 

lính đơn độc thường là những mục tiêu dễ ngắm của quân thù. 

 

 

3- SỰ NGỢI KHEN VÀ CHÚC TỤNG  

 
Thi Thiên 149 mô tả sự ngợi khen Đức Chúa Trời  như một thanh gươm hai lưỡi (c.6).  Ca 

xướng ngợi khen Đức Chúa Trời là một vũ khí mạnh mẽ đối với Giô-sa-phát (II Sử.20 :21-22).  
Cũng như sự ngợi khen Đức Chúa Trời đã giúp Giô-sa-phát đánh bại các đạo quân của Ê-đôm, 

Mô-áp và Am-môn thế nào, thì  ngày nay sự ngợi khen cũng quan trọng trong việc chống lại  
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những cuộc tấn công của Sa-tan thể ấy. Sự ngợi khen tạo ra một môi trường bất khả dung nạp đối 

với ma quỉ. Nó không thể chịu đựng được sự ngợi khen vì ba lý do : 

 

 
 Sự ngợi khen tôn xưng Danh Chúa Giê-su 
 Sự ngợi khen là kết quả của hành động Thánh Linh trong chúng ta 

(Hêb.13 :15) 
 Đức Chúa Trời vui ngự giữa những sự ngợi khen chúc tụng của chúng ta  
(Thi Thiên 22 :3) 

 
 
Đừng coi thường sức mạnh của sự ngợi khen có thể giúp chúng ta trong những hoàn cảnh khó 

khăn.  Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 16 cho chúng ta biết về cảnh  Phao-lô và Si-la bị nhốt trong tù. 
Thay vì chán nản thất vọng giữa cảnh khốn khổ, bất hạnh, hai ông đã cất tiếng ngợi khen chúc 

tụng Đức Chúa Trời. Những tiếng ngợi khen chúc tụng của họ đã làm cho Đức ChúaTrời phải 

can thiệp với sức mạnh của Ngài , để giải thoát họ khỏi chốn ngục tù (Công Vụ.16 :25-

26).Lắng nghe các băng cát xét hay đĩa CD ghi âm những tiếng hát ngợi khen chúc tụng Chúa 

mỗi khi mình cảm thấy đang bị ma quỉ tấn công, sẽ giúp chúng ta bước vào một không khí của sự 

ngợi khen. Đây không chỉ là một phương cách hữu hiệu để giúp chúng ta phòng vệ, mà còn có 

thể tạo cơ hội để Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta khi  cần thiết. 

 

 

 
 

4- THÂN THỂ ĐẤNG CHRIST 

 
Ngợi khen Đức Chúa Trời vì ít khi Ngài đặt chúng ta vào những hoàn cảnh  hoàn toàn cô lập với 

những anh em tín đồ khác, để chúng ta phải làm một công việc gì đó cho Ngài. Chúng ta cũng 

cần phải ngợi khen Chúa vì Ngài đã dựng nên chúng ta với đầy đủ mọi sự yếu đuối để mỗi người 

trong chúng ta đều cần đến nhau. Tôi chưa hề gặp một Cơ-đốc nhân nào được trang bị hoàn toàn 

đầy đủ để tự mình có thể hoàn thành công việc cho cả một Hội Thánh. Chương trình kế hoạch 

của Đức Chúa Trời cho Hội Thánh Ngài là muốn cho chúng ta mỗi người đều cần đến nhau (Rô-

ma 12 :4-8, I Côr.12). 

 
Một phần trong kế hoạch hành động của ma quỉ là khai thác những sự thiếu sót của chúng ta để 

làm cho chúng ta bối rối hay lo âu đến mức không còn nghĩ tới việc đi tìm sự trợ giúp. Thế 

nhưng, rõ ràng là khi gặp những sự khó khăn, hơn lúc nào hết  chúng ta thấy cần đến sự trợ giúp, 

nâng đỡ của nhau. Một trong những động cơ thúc đẩy tôi soạn ra tài liệu này, ấy là do một kinh 

nghiệm mà tôi thu thập được một tuần lễ trước khi đi gây dựng một Hội Thánh mới, cái thời điểm 

mà tôi cảm thấy y như rằng hoàn toàn bị  cô lập với Chúa và với những người khác. Tinh thần tôi 

bỗng nhiên suy sụp lạ thường trong suốt hai ngày, và mặc dù biết rằng đây có thể là một cuộc tấn 

công thuộclinh, song tôi vẫn cảm thấy mình thiếu chuẩn bị , do đó tôi nhanh chóng cảm thấy 

mình bị cô lập với Chúa cũng như với bạn bè. Lúc ấy, tôi có cảm giác mình ở cách xa mọi sự trợ 

giúp hàng bao nhiêu cây số. Tìm về với những người bạn có thể cầu nguyện cho tôi và với tôi đã 

giúp tôi « phục hồi » được chỗ đứng của mình bên cạnh Đức Chúa Trời. 
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Trong cuốn ''Understanding Spiritual Warfare'' («Tìm Hiểu Cuộc Chiến Thuộc Linh »), Tom 

Marshall có nhấn mạnh về tầm quan trọng trong việc người tín đồ  cần có các mối quan hệ để có 

thể nương tựa nâng đỡ lẫn nhau. « Những người có mối quan hệ tương giao và đồng công, đồng 
chí  hướng với bạn chính là những người mà bạn có thể điện thoại cho họ vào bất cứ giờ nào 

trong ngày hoặc trong đêm để yêu cầu họ cầu nguyện cùng bạn hoặc cho bạn. »  Điều này là 

quan trọng đối với hết thảy những Cơ-đốc nhân và rất  thiết yếu đối với những nhà lãnh đạo !  

 
THỰC TẬP : Hãy dành thì giờ để duyệt lại các biện pháp phòng vệ của bạn. Hãy 

xem lại từng biện pháp một , với nhiều suy tư.  Bạn đã được trang bị đầy đủ để sử 

dụng chúng chưa? 

đvh/ch.ng. 


