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LLỜỜII  NGỎNGỎ  
CỦA TIẾN SĨ JOHN C. MAXWELL 

 
 
 
 
Kính thưa quí vị, 
 
Không thể dùng lời để diễn tả hết niềm phấn khởi trong chúng tôi là những người thuộc nhóm “EQUIP” khi 
được dự phần trong việc phát triển chức nghiệp lãnh đạo của quí vị. Chúng tôi xin mạo muội nói lên vài ý nghĩ 
của chúng tôi như sau. 
Chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi quí vị vào “Sự Ủy Nhiệm Một Triệu Nhà Lãnh Đạo”. Đó quả thật 
là một mục tiêu lớn. Chúng tôi dự định tiếp cận tất cả các châu lục của thế giới trước khi chúng ta hoàn tất công 
việc mình trên thế gian này. Mục tiêu là nhằm trang bị được một triệu nhà lãnh đạo Cơ Đốc để đem thế giới về 
cho Chúa Cứu Thế Jêsus, và quí vị là một phần của khải tượng này. Mỗi người quí vị là một người trong số 
một triệu người ấy. 
Công việc chỉ có kết quả nếu quí vị chịu hành động, và sự hô hào của chúng tôi như thế này: Mục tiêu của 
chúng tôi đối với tài liệu huấn luyện này không phải chỉ đơn thuần là cung cấp cho quí vị để quý vị trở thành 
một nhà lãnh đạo tốt hơn. Mục tiêu của chúng tôi xa hơn thế. Chúng tôi hô hào tất cả những ai đã được trải qua 
sự huấn luyện này cũng sẽ tìm được 25 nhà lãnh đạo khác (hoặc các lãnh đạo kế cận, tiềm tàng,...) là những 
người mà quí vị thấy có thể dùng tài liệu này để trang bị được cho họ nữa. Chúng tôi muốn quí vị không chỉ là 
một nhà lãnh đạo mà là “lãnh đạo của lãnh đạo”. Chúng tôi mong quí vị sẽ là người hướng dẫn cho các nhà 
lãnh đạo khác, quí vị sẽ là người nhân tăng nơi người khác sự huấn luyện mà quí vị đã được tiếp nhận. Quí vị 
có nhớ Sứ Đồ Phaolô đã viết cho Timôthê như thế nào không? Phaolô viết như thế này: 
 

“Những điều con đã nghe ở ta trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó  
cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác”  

(2Ti. 2:2). 
 
Xin nhớ rằng việc phát triển lãnh đạo không phải là một “sự kiện” mà là một “tiến trình”. Chúng tôi không 
nghĩ rằng quí vị có thể sửa soạn để trở thành nhà lãnh đạo chỉ trong ngày một, ngày hai. Đó là lý do vì sao tập 
tài liệu này chỉ là một phần trong cuộc hành trình mà thôi. Các tài liệu phụ thêm sẽ được cung cấp theo định kỳ 
ba năm. Giáo trình này phản ánh quá trình 25 năm hướng dẫn và phát triển lãnh đạo của chúng tôi. Chúng tôi 
nài xin quí vị ngay bây giờ hãy làm một học viên của môn học về chức nghiệp lãnh đạo. Hãy trở thành một 
phần trong tiến trình nói trên. Hãy học môn học này. Hãy sống với môn học này. Cũng hãy chuyển giao môn 
học này cho nhiều người khác nữa. 
Tôi thực tâm hạ mình và rất vinh hạnh được hiệp lực cùng quí vị trong nỗ lực này. Tôi đã từng cầu nguyện 
nhiều tháng, cũng có thể là nhiều năm, cho khải tượng này. Xin cám ơn, xin cám ơn, xin cám ơn nhiều về việc 
quý vị đã đáp ứng sự mời gọi cho việc hướng dẫn và trang bị cho nhiều người khác để họ hầu việc cho Chúa 
Cứu Thế Jêsus trong Hội Thánh. 
Mỗi ngày đều có nhiều người trở lại với Chúa Cứu Thế Jêsus trên khắp thế giới. Nhu cần thống thiết hiện thời 
là có thêm nhiều nhà lãnh đạo thuộc linh lành mạnh, đầy hiệu lực để hướng dẫn họ. Chúng tôi nài xin quí vị 
bước vào cuộc hành trình với chúng tôi. Cầu mong rằng ngày sau trên thiên đàng chúng ta thảy đều cùng nhau 
vui mừng vì đã cùng nhau dự phần trong một phong trào thúc đẩy cho chức phận lãnh đạo lớn chưa từng thấy 
trên thế gian này. 
Đức Chúa Trời ban phước trên quí vị để quý vị nhân tăng các nhà lãnh đạo lên cho Ngài. 
 

Tiến sĩ JOHN C. MAXWELL 
Nhóm EQUIP 

 
Lời Ngỏ 
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SSỰ Ự KKÊÊUU  GỌGỌII  CỦCỦAA  ĐỨĐỨCC  CHÚCHÚAA  TTRRỜỜII  
ĐỂ CHÚĐỂ CHÚNNGG  TTAA  LÃLÃNNHH  ĐĐẠẠOO  

 
 

TạTạii  SSaaoo  ĐứĐứcc  ChúChúaa  TTrrờờii  KKêêuu  GọGọii  ChúChúnngg  TTaa  LãLãnnhh  ĐĐạạoo??  
NgàNgàii  KKêêuu  GọGọii  ChúChúnngg  TTaa  LãLãnnhh  ĐĐạạoo  NNhhưư  TThhế Nàế Nàoo??  

 
“...Chúng ta hãy làm nên loài người như hình Ta và theo tượng Ta, đặng quản trị...” 

(Sáng. 1:26) 
 
 
Các Cơ Đốc Nhân đã từng tranh luận về vấn đề chức phận lãnh đạo hàng nhiều thế kỷ. Chức 
phận lãnh đạo có được Kinh Thánh hậu thuẫn không? Phải chăng chúng ta được kêu gọi làm 
thuộc hạ chứ không phải là làm nhà lãnh đạo? Phải chăng chúng ta chỉ được kêu gọi làm người 
hầu việc chứ không phải là làm người cai quản? Có thể nào chúng ta tin được rằng chức phận 
lãnh đạo là một ý tưởng phù hợp Kinh Thánh hay không? 
Một khi chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh một cách tỉ mỉ, chúng ta sẽ chắc chắn nhận ra rằng 
chức phận lãnh đạo là một ý tưởng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không những là Nhà 
Lãnh Đạo Tối Cao mà Ngài cũng đã kêu gọi chúng ta vào chức phận lãnh đạo nữa. 
 
ĐƯỢC SINH RA ĐỂ LÃNH ĐẠO 
 
Hãy chú ý điều này. Ngay sự trước thuật đầu tiên trong Kinh Thánh về con người đã liên quan 
đến vấn đề lãnh đạo. Đức Chúa Trời đã trù liệu cho chúng ta lãnh đạo, cho chúng ta có thẩm 
quyền, và cho chúng ta hành quyền quản trị. Theo Sáng. 1:26-31, chúng tôi và quý vị đều 
được sinh ra để lãnh đạo. Hãy nghiên cứu Kinh Thánh... 
 

“Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng Ta hãy làm nên loài người  
như hình Ta và theo tượng Ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, 

 loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất”  
(Sáng. 1:26) 

 
1. Được Dựng Nên Theo Hình Ảnh Của Đức Chúa Trời Có Nghĩa Là  
 Chúng Ta Được Tạo Dựng Để ------------------------------------------------  
 

Theo C. 26, chúng ta đã được tạo dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Điều này 
có ý nghĩa như thế nào? Có một manh mối được tìm thấy trong mệnh đề tiếp theo: “Đặng 
quản trị”. Một phần ý nghĩa của việc chúng ta giống với Đức Chúa Trời là chúng ta đã 
được thiết kế để lãnh đạo và quản trị. 
 

2. Đức Chúa Trời Đã Ban Cho Loài Người ----------------------------------- Trên Khắp Đất. 
 

Chúng ta phải cảm thấy đầy đủ với hai vị trí này. Thứ nhất, ở trong vị trí thuộc thẩm 
quyền của Đức Chúa Trời. Thứ hai, ở trong vị trí có thẩm quyền trên thế gian. Đức Chúa 
Trời đã từng ban cho chúng ta sự kêu gọi này. Chúng ta phải khám phá cho được sự lãnh 
đạo mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta có là như thế nào. 
 

3. Nếu Đức Chúa Trời Đã Phán Cho Chúng Ta Quản Trị,  
 Chúng Ta Phải Có ----------------------------------- Để Thực Hiện Điều Ấy. 
 

 
Sự Kêu Gọi Của Đức Chúa Trời 

Để Chúng Ta Lãnh Đạo 
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Đức Chúa Trời không bao giờ đòi chúng ta phải làm một việc gì mà lại không ban năng 
lực cho chúng ta làm. Chúng tôi và quý vị đều có khả năng lãnh đạo, vì Đức Chúa Trời đã 
tạo dựng chúng ta và truyền cho chúng ta làm việc ấy. Dựa trên các ân tứ và phẩm cách, 
mỗi người trong quý vị đều có năng lực lãnh đạo trên một phương diện nào đó.  

 
LÀ MUỐI VÀ  ÁNH SÁNG 
 
Trong Kinh Thánh Tân Ước, Đức Chúa Trời thừa nhận sự kêu gọi này là để ảnh hưởng trên 
người khác. Hãy đọc Ma. 5:13-16 
 

“Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn 
lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới 
chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị 
khuất được: Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân 
đèn, thì nó soi sáng mọi người trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta 
như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên 
trời” 

 
Muối ảnh hưởng trên thực phẩm chúng ta ăn. Ánh sáng ảnh hưởng căn nhà chúng ta ở. Đức 
Chúa Jêsus kêu gọi chúng ta ôm ấp sự kêu gọi gây ảnh hưởng của mình, và soi rọi cho mọi nơi 
chúng ta đến. Sứ Đồ Phaolô xem sự kêu gọi này là nghiêm túc: 
 

“Vậy, chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ, nên tìm cách làm cho người ta đều tin...” 
(2Cô. 5:11) 

 
SỰ CHO PHÉP THIÊN THƯỢNG ĐỂ LÃNH ĐẠO 
 
Nhiều người trong chúng ta cũng cảm thấy như Môise khi đối diện với Đức Chúa Trời trong 
bụi gai cháy trong Xuất. 3-4. Môise cảm thấy không xứng hiệp và chưa được sẵn sàng để lãnh 
đạo. Nhưng đó lại chính là điều Đức Chúa Trời kêu gọi Môise. Nhiều nhà lãnh đạo tiềm năng 
(kế cận) trong Kinh Thánh đã từng lo sợ và né tránh sự kêu gọi của họ. Đức Chúa Trời đã ban 
cho họ sự cho phép để họ làm điều ấy. 
 
Phần lớn chúng ta đều có thể liệt kê ra lý do khiến chúng ta thiếu hiệu quả trong lãnh đạo cũng 
như Môise đã từng làm. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi Môise, Môise lập tức nêu lên 5 điều khiến 
Môise không thể lãnh đạo được. Hãy chú ý về cách Đức Chúa Trời đã đáp trả Môise. 
 
Lời Bào Chữa Thứ Nhất:  
“Tôi là ai?” (Xuất. 3:11) 
 
Môise tranh chiến với bản sắc của mình. Môise thấy mình không đủ phẩm cách. Môise cho 
rằng Đức Chúa Trời đã chọn sai người. Sự đáp trả của Đức Chúa Trời là: Ngươi là ai không 
thành vấn đề. Ta đã kêu gọi ngươi, Ta ở cùng ngươi. 
 
Lời Bào Chữa Thứ Hai:  
“Ngài là ai?”  (Xuất. 3:13) 
 
Môise tranh chiến với sự thân thiện. Môise không đủ biết Đức Chúa Trời để có thể trình bày 
Ngài với dân sự. Mối quan hệ giữa Môise với Đức Chúa Trời vốn còn thấp. sự đáp trả của 
Đức Chúa Trời như thế này: “TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU”, “Ta là tất cả sự có 
cần của ngươi”. 
 

 
Sự Kêu Gọi Của Đức Chúa Trời 

Để Chúng Ta Lãnh Đạo 
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Lời Bào Chữa Thứ Ba:  
“Nếu họ không nghe lời tôi thì sao?” (Xuất. 4:1) 
 
Môise tranh chiến với sự đe dọa. Môise lo lắng về sự phản ứng của dân sự đối với mình. Sự 
đáp trả của Đức Chúa Trời như thế này: Khi Ta được tỏ ra, họ sẽ nghe lời ngươi. Hãy tin cậy 
Ta. 
 
Lời Bào Chữa Thứ Tư:  
“Tôi chẳng phải là một tay nói giỏi”  (Xuất. 4:10) 
 
Môise tranh chiến với sự bất xứng. Ai sẽ theo Môise nếu Môise nói không thạo? Sự đáp trả 
của Đức Chúa Trời như thế này: Thử đoán xem ai đã tạo ra miệng ngươi? Ta chính là nguồn 
của các ân tứ của ngươi. 
 
Lời Bào Chữa Thứ Năm:  
“Ôi! lạy Chúa, Chúa muốn sai ai đi, thì sai” (Xuất. 4:13) 
 
Môise tranh chiến với sự thấp kém. Môise so sánh mình với những người giỏi hơn, và Môise 
cảm thấy mình thấp kém. Sự đáp trả của Đức Chúa Trời như thế này: Được, Ta sẽ cho Arôn đi 
với ngươi... nhưng Ta vẫn cứ kêu gọi ngươi. 
 
 
 

CÂU HỎI: 
 

Quý vị có những lời bào chữa nào để nghĩ rằng mình không lãnh đạo tốt được? 
Quý vị nghĩ là Đức Chúa Trời sẽ đáp trả các lời bào chữa ấy như thế nào? 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Thuật Lãnh Đạo Ở Chỗ Tạo Ra Sự Ảnh Hưởng 
 
J. Oswald Sander nói đây là điều trước tiên: Lãnh đạo là tạo ảnh hưởng không hơn, 
không kém. Lãnh đạo chính là việc tạo ra sự ảnh hưởng trên những người khác vì một 
mục đích chân chính. Sự lãnh đạo không phụ thuộc vào tước hiệu hay địa vị. Sự lãnh đạo 
phụ thuộc vào một người nắm bắt được khải tượng từ Đức Chúa Trời, và huy động người 
khác gia nhập với họ để hoàn thành khải tượng ấy. Một khi có được điều này, thuật lãnh 
đạo có được hình thức thuần khiết nhất. Điều này có thể có được đối với mọi tổ chức vào 
một thời điểm nào đó; nhất là khi không bị sự sắp đặt ràng buộc. Trong những thời điểm 
như thế, người ta không cần phải nóng lòng trông mong về sự tiến triển. Ngày nay, rất 
nhiều lĩnh vực đang khát khao có được những nhà lãnh đạo tin kính, hiệu quả. Nhà lãnh 
đạo phải có cho được quyền hướng dẫn và những người còn lại vui chọn sự tuân theo. 

  
 

Sự Kêu Gọi Của Đức Chúa Trời 
Để Chúng Ta Lãnh Đạo 
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BIỂU ĐỒ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
VÀO THỜI CÁC QUAN XÉT 
 
 “Đương lúc đó, không có vua trong Ysơraên, ai nấy làm theo ý mình lấy làm phải”  

(Quan. 21:25) 
 
 

Sau đây là sáu lý do vì sao thời kỳ này là một thời kỳ lãnh đạo mạnh: 
1. Sự hỗn độn bao trùm vì không hề có tiền lệ cho thẩm quyền cũng như trách nhiệm. 
2. Có các kẻ thù hiếu chiến vây quanh vì vào thời này Ysơraên vừa mới chinh phục được 

Canaan. 
3. Chưa có quỹ an ninh quốc phòng. 
4. Các dân tộc khác ảnh hưởng trên Ysơraên bằng các thần tượng và các sự mê tín dị đoan 

của họ. 
5. Các anh hùng như Môise và Giôsuê đều đã qua đời, và người ta không mong đợi gì về 

phẩm trật cả. 
6. Động lực thúc đẩy và ý chí quyết tâm thấp, thế nên sự tăng trưởng khó chứ không dễ. 
 
Mười bốn vị Quan Xét đã lãnh đạo Ysơraên trong suốt thời kỳ này. Mỗi nhà lãnh đạo này đều 
đã khởi sự quyền lãnh đạo của họ từ một tình trạng hỗn độn. Các Quan Xét mà chúng ta biết 
này là: Ốtniên, Êhút, Samga, Đêbôra, Ghêđêôn, Abimêléc, Giairơ, Thôla, Giépthê, Iếpsan, 
Êlôn, Ápđôn, Samsôn, và Samuên.  
Tất nhiên, chúng ta biết một số trong các vị này nhiều hơn các vị khác. Dầu vậy, từ Kinh 
Thánh chúng ta có thể tổng kết các nhà lãnh đạo này đã lãnh đạo hiệu quả như thế nào suốt 
thời kỳ đầy khó khăn này của Ysơraên. Vào những giai đoạn này, Các nhà lãnh đạo phải quay 
lại với những điều chính yếu. Những gì chính yếu là khá rõ trong giai đoạn này của lịch sử 
Ysơraên. Nhìn chung, các vị Quan Xét Ysơraên có các nét đặc thù như sau:  
 
Những Điều Chính Yếu Của Các Nhà Lãnh Đạo Có Hiệu Quả: 
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1. ---------------------------------------------- 
 Trái với những gì nhiều người ngày nay vẫn nghĩ về quyền lãnh đạo, suốt trong giai đoạn 

này quyền lãnh đạo luôn luôn dấy lên chỉ từ một nhu cần. Trong Sách Các Quan Xét, 
quyền lãnh đạo không bắt đầu khi có người muốn lấp kín chỗ trống của một vị trí quyền 
lực. Không hề có địa vị để lấp kín. Không hề có một nghi thức hay cấu trúc gì cả. Không 
hề có bầu bán Chấp Sự hay giáo viên Trường Chúa Nhật gì cả. Người ta đã lãnh đạo vì 
thấy có một nhu cần và người ta đã kết tập được nhiều người khác lại để giúp họ đáp ứng 
nhu cần đã nhận thấy ấy. Tất cả các vị Quan Xét đều đã khởi sự công việc của mình khi 
họ nhận thấy có một vấn đề cụ thể mà họ có thể nhắm đến.  

 
  Ốtniên: Nhận thấy Ysơraên bị vua nước Mêsôbôtami vây hãm, Ốtniên đứng lên 

chiêu mộ và lãnh đạo một đội quân người Hêbơrơ để chống lại vua 
Mêsôbôtami. Ốtniên đã đánh thắng vua Mêsôbôtami. Chiến thắng do 
Ốtniên lãnh đạo đã  đem lại 40 năm hòa bình. 

  Êhút: Nhận thấy người Môáp cai trị trên dân mình, Êhút quyết định phải đánh trả. 
Êhút đã lãnh đạo Ysơraên đi đến một chiến thắng hào hùng đối với người 
Môáp. Thắng lợi này mở ra thời kỳ hòa bình 80 năm cho Ysơraên. 

  Samga: Đã đứng lên khi người Philitin đã áp bức Ysơraên nhiều năm. Sau khi 
Samga đích thân giết 600 người Philitin, quân lực của Samga đã được phấn 
khích để tiến lên giành thắng lợi. 

 
Một Khi Quyền Lãnh Đạo Được Thuần Khiết... 

 
 a. Nó luôn luôn được xuất phát từ một nhu cần. 
 b. Nhu cần ấy dấy lên được một nguồn xúc cảm mạnh trong người nhận thức nó. 
 c. Người ấy hành động để đáp ứng cho nhu cần. Hành động ấy tác động trên nhiều 

người khác để họ quyết định hợp tác.  
 

ÁP DỤNG: 
 

 Khi quý vị nghe có nhiều nhu cần chung quanh mình, nhu cần nào đánh động được tấm 
lòng quý vị? Quý vị được kêu gọi để trở thành loại người “chuyên môn” nào? Quý vị sẽ 
làm gì trước khi qua đời? Sự đóng góp có ý nghĩa của quý vị sẽ là gì? 

 
 
2. ---------------------------------------------- 
 Mỗi trường hợp trong Sách Các Quan Xét, người lãnh đạo đều dấy lên vì họ có một ân tứ 

hiển nhiên. Họ thủ đắc được một năng lực nào đó giúp đáp ứng được cho nhu cần trước 
mắt một cách hoàn hảo. Họ giỏi trong những lĩnh vực hoạt động có cần. Ân tứ của họ 
giúp giải quyết được một vấn đề nào đó. Trong các trường hợp ấy, các “ân tứ” đều đến từ 
Đức Chúa Trời, nhưng có các hình thái khác nhau tùy theo từng trường hợp: 

 
 (1) Một ân tứ thuộc linh: Samsôn có một ân tứ thuộc linh gắn liền với lời thề Naxirê của 

mình. 
 (2) Tài năng thiên phú: Đêbôra có năng khiếu về chiến lược và sự khôn ngoan. 
 (3) Một kỹ năng có cần: Ghiđêôn và Giépthê đã phát triển kỹ năng lãnh đạo của họ theo 

thời gian. 
 
 Đức Chúa Trời đã đặt trong mỗi chúng ta những điều gì đó để có thể thi thố ra trong môi 

trường sống của chúng ta. Nói cách khác, ai nấy trong chúng ta đều có một điều gì đó mà 
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mọi người đều cần. Một khi chúng ta khám phá ra được điều mình có ấy, chúng ta sẽ có 
ảnh hưởng một cách tự nhiên. 

 
Một Khi Quyền Lãnh Đạo Được Thuần Khiết... 

 
 a. Người ta sẽ tìm thấy mình có ÂN TỨ nào đó. 
 b. Họ sẽ trau dồi và PHÁT TRIỂN ân tứ ấy. 
 c. Nhiên hậu, họ mới tìm cho mình một nơi HẦU VIỆC. 
 d. Ân tứ của họ đem lại cho họ một mặt bằng để CÓ ẢNH HƯỞNG. 
 e. Tất yếu, họ sẽ đi đến thành công nhờ nơi ÂN TỨ của mình. 
 

Chúng Ta Lãnh Đạo Một Cách Nhuần Nhuyễn  
Trong Lĩnh Vực Của Ân Tứ Mà Chúng Ta Có. 

Trong lĩnh vực ân tứ mình có, chúng ta sẽ... 
 

 
 Có sự trực giác hơn hết 
 Có sự hiệu quả hơn hết 
 Có sự thoải mái hơn hết 

 Cò sự thỏa lòng hơn hết 
 Có sự nhuần nhuyễn hơn hết 
 Có sự ảnh hưởng hơn hết 

 
 

ÁP DỤNG: 
 

 Quý vị nghĩ gì về mình? Ân tứ chính của quý vị là gì? Sự đóng góp nào là lớn lao nhất mà 
quý vị có thể thực hiện được cho Hội Thánh? Nổ lực lớn lao nhất mà quý vị có thể đóng 
góp vào tổ chức của mình là gì? 

 
 
3. ------------------------------------------ 
 Khi một nhu cần ngoại lai được đáp ứng nhờ một ân tứ nội tại nơi người lãnh đạo, người 

lãnh đạo sẽ được phủ lút trong một niềm hăng say. Niềm hăng say ấy giục người lãnh đạo 
phải chia sẻ nó với tất cả những ai muốn tham gia vào. Trong Sách Các Quan Xét, có một 
số nhà lãnh đạo đã kinh nghiệm được loại hoạt chất nội tại khiến dấy lên niềm hăng say 
ấy. Sau đây là các thành tố cần có cho một niềm hăng say: 

 
Niềm Hăng Say Đến Khi Người Lãnh Đạo Có Được Sự Mời Gọi Cho... 

 
 1. CÁC GÁNH NẶNG: Các sự hứng thú và quan tâm của quý vị. 
 2. CÁC SỰ CHỨNG GIẢI: Các ý nghĩa, nguyên tắc và niềm tin của quý vị. 
 3. CÁC ÂN TỨ: Các năng lực được Đức Chúa Trời ban cho của quý vị. 
 4. CÁC NHU CẦN: Các hoàn cảnh có cần của quý vị. 
 5. CÁC CƠ HỘI: Các dịp được tham dự. 
 

Niềm hăng say bù đắp được cho việc thiếu thốn nguồn lực. Tất nhiên rằng có được các 
nguồn lực là một điều tốt, thế nhưng nhiều vị Quan Xét đã từng là những người không có 
nhiều tiền của, nhân lực, hoặc tài năng khi họ khởi sự dấy lên. Ghiđêôn đã từng hoảng sợ. 
Samsôn thiếu một nghị lực luân lý kiên định. Abimêléc đã trở nên hăng hái quá độ và đã 
phải chịu quở trách. Cũng có vẻ như Iếpsan, Êlôn, và Ápđôn đều là những người đã đứng 
tuổi cả. Tất cả những nhược điểm ấy đã không ngăn cản được họ là những người có một 
niềm hăng say. 

 
ÁP DỤNG: 
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Niềm hăng say thường bắt đầu với sự hứng thú. Thế còn quý vị thì sao? Quý vị có thấy 
hứng thú với chức phận lãnh đạo cùng với các nhu cần phải được đáp ứng không? Điều gì 
làm cho quý vị than thở, và điều gí làm cho quý vị giận dữ? Quý vị có thấy mình được 
thúc giục một cách mạnh mẽ để hành động không? 
 

 
4. ---------------------------------------------- 

Những nhà lãnh đạo chân thực thế nào cũng sẽ đạt đến một thời điểm mà họ phải thu hút 
và trang bị nhiều người khác để dự phần chung với niềm hăng say của họ. Đôi khi, họ chỉ 
đi tìm những người cùng chung niềm hăng say như mình. Thế nhưng chắc chắn là những 
nhà lãnh đạo chân thực sẽ cố kết nối cho được nhiều người. Đó chính là điểm khác nhau 
giữa một người phụ trách với một nhà lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo không hành động riêng 
lẻ. Họ phải có các thuộc cấp. Các nhà lãnh đạo chân thực có một sự nghiệp còn lớn hơn 
chính bản thân họ, thế nên họ cần có được nhiều người tham gia làm cho sự nghiệp ấy 
thành công. 
 
Ghêđêôn: Ghiđêôn được truyền phải kết tập một lực lượng để đánh đuổi người 

Mađian. Ghiđêôn đã chiêu mộ được rất nhiều người và Đức Chúa Trời đã 
phải chỉnh đốn lại lực lượng này để Ghiđêôn không tưởng lầm rằng thắng 
lợi có được là do mình! Nhà lãnh đạo này đã kêu gọi được rất đông thuộc 
cấp! Giá mà chúng ta cũng được như thế.  

 
Đêbôra:  Mặc dầu là một người nữ, Đêbôra đã thuyết phục được cả Ysơraên. Tất cả 

những gì Đêbôra quyết định làm đều được toàn dân hưởng ứng. Ngay cả 
Barác cũng muốn được Đêbôra cùng ra trận với mình. Barác hiểu được tầm 
ảnh hưởng mà Đêbôra có được. 

 
Samuên:  Samuên là nhà lãnh đạo vững mạnh nhất trong các Quan Xét, là nhà lãnh 

đạo có ảnh hưởng lớn nhất trong quãng giữa Môise với Đavít. Quyền lãnh 
đạo của Samuên trải dài qua hai thế hệ. Cả già lẫn trẻ đều nghe theo 
Samuên. Ngay đến cả Vua cũng phải trông cậy vào Samuên. Samuên đã 
xức dầu cho cả Saulơ và Đavít làm Vua. Samuên chính là nhà lãnh đạo của 
các nhà lãnh đạo. 

 
Những Việc Giúp Cho Công Việc Được Trôi Chảy... 

 
 1. Là những việc đã được thảo luận 
 2. Là những việc đã được đào luyện. 
 3. Là những việc đã được cân nhắc. 
 4. Là những việc đã được chiết tính. 
 5. Là những việc đã được đối đầu. 
 6. Là những việc đã được tán thưởng. 
 
 

ÁP DỤNG: 
 

Quý vị thì sao? Những ai đã hội nhập vào trong sự lãnh đạo của quý vị 100%? Quý vị 
phải thuyết phục ai? Họ già hay trẻ? Họ là những nhà lãnh đạo hay thuộc viên? Làm thế 
nào quý vị thuyết phục người khác chung một hướng đi cùng quý vị? Khi nào quý vị ảnh 
hưởng được người khác? Quý vị ảnh hưởng họ trên lĩnh vực nào? 
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6. ------------------------------------------------ 
Đây là một sự ghi nhận sau cùng: Các vị Quan Xét đã lãnh đạo được là nhờ họ biết theo 
đuổi một mục đích rõ ràng bày ra phía trước. Họ tiến lên theo một phương thế nhằm đạt 
được một mục tiêu cụ thể. Không có vị Quan Xét nào muốn giữ y nguyên trạng cả. Mỗi vị 
Quan Xét đều cảm biết mình có một sự phân công thiên thượng cần phải được hoàn 
thành. Quý vị có thể gọi đó là mục đích của cuộc sống họ. Mục đích ấy đã trở thành một 
đối tác cuồng nhiệt đầy trách nhiệm của họ.   
Khó lòng mà tách rời sự lãnh đạo với mục đích. Tôi không sao hình dung được việc lãnh 
đạo lại thiếu một sự nhận biết tỏ tường về một mục đích đã được Đức Chúa Trời ban cho. 
Có lẽ đó là nguyên nhân khiến có những Hội Thánh không kết quả được. Họ thiếu một sự 
đồng thuận, minh định, và tỏ tường về sứ mệnh của Hội Thánh. 

 
Trong Sách Các Quan Xét, Mục Đích Của Các Vị Quan Xét... 

 
 1. CÓ TÍNH CÁ NHÂN: Phù hợp theo ân tứ và nhiệt tâm (niềm hăng say) của họ. 
 2. CÓ TÍNH THẨM ĐỊNH: Liên quan đến một sự hoạt động đánh giá được. 
 3. CÓ TÍNH DỄ NHỚ: Cụ thể để dễ ghi nhớ, nắm bắt. 
 4. CÓ TÍNH Ý NGHĨA: Liên quan đến đại cuộc quốc gia và làm thay đổi cuộc diện. 
 5. CÓ TÍNH CƠ ĐỘNG: Gắn bó được với chủ thể theo mọi hoàn cảnh. 
 6. CÓ TÍNH ĐẠO ĐỨC: Không chỉ là điều có thể làm mà cũng còn là điều phải làm. 
 

 Đêbôra: Mục đích duy nhất của Đêbôra là giải phóng Ysơraên thoát khỏi tay người 
Canaan. Đêbôra đã vạch ra một kế hoạch. Đêbôra đã cung ứng đầy đủ các nguồn 
lực, đã ủy thác Barác thống lĩnh quân đội, và khi Barác ngần ngại trong việc độc 
lập tác chiến, Đêbôra bằng lòng ra trận cùng Barác. 

 
ĐÁNH GIÁ: 

 
Quý vị có đi theo mục đích của mình không? 

Quý vị thấy gì khi so sánh với sự liệt kê nêu trên? 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ÁP DỤNG: 
 

Mục đích rõ ràng của quý vị là gì? Quý vị đã minh định mục đích của mình chưa? Những 
người có vai trò then chốt trong tổ chức của quý vị có đồng thuận  
về nội dung và phương pháp theo đuổi các mục đích ấy không? 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Tự Đánh Giá:  
Hãy Tự Đánh Giá Mình Theo Năm Nét Đặc Trưng Của Các Vị Quan Xét... 
 
1 
2 
3 
4 
5 

Họ nhận thức được một nhu cần 
Họ thủ đắc được một ân tứ 
Họ phô bày ra được một niềm hăng say 
Họ thuyết phục được dân sự 
Họ theo đuổi một mục đích 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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SSỰ Ự KKÊÊUU  GỌGỌII  CỦCỦAA  ĐỨĐỨCC  CHÚCHÚAA  TTRRỜỜII  
ĐỂ CHÚĐỂ CHÚNNGG  TTAA  LÃLÃNNHH  ĐĐẠẠOO  

  
  
  
  
  
  Được Sinh Ra Để Lãnh Đạo 
 
   1. Được Dựng Nên Theo Hình Ảnh Của Đức Chúa Trời Có Nghĩa Là  
    Chúng Ta Được Tạo Dựng Để LÃNH ĐẠO. 
 
   2. Đức Chúa Trời Đã Ban Cho Loài Người THẨM QUYỀN Trên Khắp Đất. 
 

  3. Nếu Đức Chúa Trời Đã Phán Cho Chúng Ta Quản Trị, Chúng Ta  
   Phải Có NĂNG LỰC Để Thực Hiện Điều Ấy. 

 
 
   Những Điều Chính Yếu Của Các Nhà Lãnh Đạo Có Hiệu Quả 
 
  1. HỌ NHẬN THỨC ĐƯỢC MỘT NHU CẦN 
 
  2. HỌ THỦ ĐẮC ĐƯỢC MỘT ÂN TỨ 
 
  3. HỌ PHÔ BÀY RA ĐƯỢC MỘT NIỀM HĂNG SAY 
 
  4. HỌ THUYẾT PHỤC ĐƯỢC DÂN SỰ 
 
  5. HỌ THEO ĐUỔI MỘT MỤC ĐÍCH 
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TTẤẤMM  LÒLÒNNGG  CỦCỦAA  NHÀ LÃNHÀ LÃNNHH  ĐĐẠẠOO  
 

 
VViiệệcc  PháPhátt  TTrriiểểnn  CáCácc  PPhhẩẩmm  CChhấấtt  KKhhiiếếnn  CChhoo  Nhà LãNhà Lãnnhh  ĐĐạạoo  

KháKhácc  BBiiệệtt  VVớớii  NNhhữữnngg  NNggườườii  KháKhácc 
 

“Như vậy, người chăn giữ họ theo sự thanh liêm của lòng người, 
Và lấy sự khôn khéo tay mình mà dẫn dắt họ”. 

(Thi. 78:72) 
 
Trong mọi thời đại đều có những thời điểm mà nhà lãnh đạo phải tiến lên để đáp ứng nhu cần 
của giai đoạn lịch sử ấy. Do đó, không hề có một nhà lãnh đạo tiềm tàng nào thiếu cơ hội để 
làm nên biến đổi tích cực trong xã hội cả. Tiếc thay, lắm khi nhà lãnh đạo đã không kịp thời 
dấy lên theo thời điểm lịch sử. 
Điều gì khiến cho một nhà lãnh đạo phải như thế trong khi hoàn cảnh luôn có sự kêu gọi đối 
với họ? Thường là do họ chưa chuẩn bị sẵn tấm lòng để hầu việc. Thế thì, chúng ta cần phải có 
loại tấm lòng như thế nào? 
 
CHUẨN BỊ TẤM LÒNG CỦA CHÚNG TA 
 
Điều quan trọng là các nhà lãnh đạo phải phát triển các kỹ năng để có thể lãnh đạo một cách 
hiệu quả. Tuy nhiên, cũng có một số phẩm chất quan trọng của tấm lòng mà mỗi nhà lãnh đạo 
phải vun vén cho được trong đời sống mình. 
Trong Công. 9:3-6, Phaolô đang trên đường Đamách thì gặp gỡ Chúa trực tiếp. Hai câu hỏi 
mà Phaolô đã đưa ra là những câu hỏi đúng, được đặt ra thật đúng thứ tự. Trước hết, Phaolô 
hỏi “Lạy Chúa, Chúa là ai?”. Có lẽ, Phaolô cũng đã hỏi “Lạy Chúa, Chúa sai con làm gì?”. 
Đây phải là những câu hỏi định hướng cho đời sống của một nhà lãnh đạo. 
 

Nhà Lãnh Đạo Được Chúa Sử Dụng... 
 
1. Có Một ------------------------------------------------ Lớn Lao Cho Đời Sống Mình. 
 

“7Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. 8Tôi cũng coi hết thảy 
mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa 
tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, 
hầu cho được Đấng Christ 9và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công 
bình của tôi bởi Luật Pháp mà đến, bèn là bởi tin Đấng Christ mà được, tức là công bình 
đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin; 10cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và 
quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên 
giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.”  

(Phil. 3:7-11) 
 

Quý vị có biết được mục đích mà Đức Chúa Trời đã ban cho quý vị không? Quý vị phải 
trả lời cho các câu hỏi sau đây: 
a. Quý vị cưu mang những gánh nặng nào? 
b. Các ân tứ thuộc linh mà quý vị có là gì? 
c. Tài năng bẩm sinh của quý vị là gì? 
d. Các hoài bão và niềm hăng say (nhiệt tâm) của quý vị là gì? 
e. Người khác khẳng định gì về quý vị? 
f. Ước mơ và khải tượng của quý vị là gì? 
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g. Điều gì đáp ứng được nhiều nhất cho quý vị? 
h. Trước mắt quý vị có những cơ hội nào? 

 
2. Biết Cậy Ơn Chúa Gạt Bỏ Mọi -------------------------------------- Trong Đời Sống Mình. 
 

“1Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng 
ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nục theo đòi 
cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, 2nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của 
đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh 
điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.”  

(Hê. 12:1-2) 
 
Chí khí và sự thanh liêm là những điều không thể thiếu được. Chí khí có thể được hiểu 
như sự tự lãnh đạo bản thân. Một khi quý vị tự lãnh đạo được bản thân mình, người ta sẽ 
đi theo sự lãnh đạo của quý vị. Sự tự lãnh đạo là nền tảng cho đời sống của nhà lãnh đạo. 
Mọi sự khởi đầu từ chí khí, vì sự lãnh đạo vận động trên nền của sự tín thác. Nếu người ta 
không tin cậy quý vị, họ sẽ không đi theo sự lãnh đạo của quý vị. Đây là những điều mà 
chí khí đem lại cho nhà lãnh đạo: 
a. Chí khí đem lại SỰ TÍN NHIỆM. 
b. Chí khí sản sinh ra SỰ TÔN TRỌNG. 
c. Chí khí tạo ra TÍNH KIÊN ĐỊNH. 
d. Chí khí giành được SỰ TÍN THÁC. 
 
Để có thể xây dựng cho mình một chí khí mạnh mẽ, các nhà lãnh đạo phải: 
a. Xây dựng cho mình một NỀN NẾP KỶ LUẬT BẢN THÂN. 
b. Xây dựng cho mình một BẢN SẮC RIÊNG và một CHẾ ĐỘ BẢO AN cho bản sắc 

của mình. 
c. Xây dựng cho mình CÁC SỰ CHỨNG GIẢI CÁ NHÂN, CÁC GIÁ TRỊ TINH THẦN 

VÀ ĐẠO ĐỨC để theo đuổi.  
 
3. Biết Đặt Mình Một Cách Tuyệt Đối Dưới --------------------------- Của Đức Chúa Trời. 
 

“1Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân 
thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ 
của anh em. 2Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần 
mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể 
nào.” 

(Rô. 12:1-2) 
 

Để có thể lãnh đạo được người khác, chúng ta phải xây dựng cho chính mình ba thái độ 
của sự đầu phục hoàn toàn đối với Đức Chúa Trời: 
a. Chúng ta phải hoàn toàn KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ PHÔ BÀY (Chúng ta không dự trù điều 

gì cho danh giá cá nhân của mình cả). 
b. Chúng ta phải KHÔNG LO MẤT điều gì của riêng mình cả (Chúng ta không nổ lực 

để được chú ý, nổi tiếng). 
c. Chúng ta phải KHÔNG CÓ GÌ CẦN PHẢI CHE ĐẬY cả (Chúng ta phải trong suốt, 

không úp mở gì cả). 
 
4. Biết Đắc Thắng Trong ------------------------------------------------ 
 

“13Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng 
chăng? hãy hát ngợi khen. 14Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão 
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Hội Thánh đến, sau khi nhân danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì các trưởng lão 
hãy cầu nguyện cho người. 15Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy 
dậy; nếu kẻ bịnh có phạm tội, cũng sẽ được tha. 16Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu 
nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu 
nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.” 

(Gia. 5:13-17) 
 
Đức Chúa Jêsus đã nêu lên ba loại hình cầu nguyện (Ma. 7:7) mà các nhà lãnh đạo phải 
học biết cho nhuần nhuyễn: 
a. HÃY XIN: Đây là loại cầu nguyện của đức tin. Với loại cầu nguyện này chúng ta xin 

được nhận bằng đức tin các lời hứa của Đức Chúa Trời. 
b. HÃY TÌM: Đây là loại cầu nguyện cung hiến. Với loại cầu nguyện này chúng ta tìm 

kiếm ý Chúa. 
 c. HÃY GÕ: Đây là loại cầu thay. Với loại cầu nguyện này chúng ta cầu nguyện cho 

những ai không hay không thể cầu nguyện cho chính họ. 
 
5. Biết Làm Học Trò Đối Với ------------------------------------------------ 
 

“16Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa 
trị, dạy người trong sự công bình, 17hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn 
và sắm sẵn để làm mọi việc lành.”  

(2Ti. 3:16-17) 
  

“Hãy chuyên tâm như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng 
dạy lời của lẽ thật.” 

(2Ti. 2:15) 
 
 Người học trò của Lời Đức Chúa Trời biết xem xét lời Kinh Thánh để hiểu các ý nghĩa.... 
 a. Nguyên thủy: Nghĩa ban đầu, khi được viết cho các độc giả đầu tiên. 
 b. Muôn thuở: Nguyên tắc Kinh Thánh bất di bất dịch dành cho mọi thời, mọi người. 
 c. Hiện thời: Điều chúng ta phải làm để đáp ứng theo sự dạy dỗ của lời Kinh Thánh.  
 
6. Biết Đưa Ra Được Một --------------------------- Đầy Sức Sống,  
 Có Tác Dụng Thay Đổi Đời Sống Cho Thế Giới Hư Mất. 
 

“(Giữ lấy đạo sự sống)1 cho đến nỗi tới ngày của Đấng Christ , tôi có thể khoe mình rằng 
chẳng đã chạy vô ích và khó nhọc luống công.” 

(Phil. 2:16) 
 
 Trong Rô. 1:14-16, Sứ Đồ Phaolô bày tỏ ba thái độ liên quan đến Tin Lành: 
 a. “Tôi mắc nợ” (C. 14): Chia sẻ Tin lành là một món nợ phải trả cho thế giới hư mất 

này. 
 b. “Tôi cũng sẵn lòng rao” (C. 15): Ở trong một trạng thái luôn luôn được thúc giục phải 

chia sẻ sứ điệp Tin Lành cho thế giới hư mất này. 
 c. “Tôi không hổ thẹn” (C. 16): Chia sẻ sứ điệp Tin Lành vì chỉ duy nhất sứ điệp Tin 

Lành mới có quyền năng cứu rỗi. 
 
7. Có Một -------------------------------- Biết Mong Chờ Kết Quả. 
 
 “19Người thấy thân thể mình hao mòn, vì đã gần đầy trăm tuổi, và thấy Sara không thể 

sanh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém. 20Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về 
                                                           
1 Xem Kinh Thánh nguyên ngữ Gk._ND. 

 
Tấm Lòng Của Nhà Lãnh Đạo 



LÃNH ĐẠO III 
 

18 

lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin, và ngợi khen Đức Chúa 
Trời, 21vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn 
được.” 

(Rô. 4:19-21) 
 
 Hê. 11:13 nói về những người nam, người nữ của đức tin, và đây là những điểm chung 

của họ: 
 
 a. Khải Tượng: Tất cả họ đều “thấy” sự hoàn thành các lời hứa của Đức Chúa Trời từ 

đàng xa. 
 b. Sự Tin Chắc: Tất cả họ đều được bảo đảm về các lời hứa của Đức Chúa Trời. 
 c. Sự Khát Khao: Tất cả họ đều ôm ấp và giữ cho chính mình các lời hứa của Đức Chúa 

Trời. 
 d. Sự Quyết Định: Họ xưng mình là người hành hương trên thế gian này. 
 e. Sự Ước Mơ: Ước mơ mà Đức Chúa Trời ban cho họ hun đúc họ chứ không phải chỉ 

là những ký ức mơ hồ. 
 
8. Biết Quyết Định ---------------------------- Cả Trên Quan Điểm Lẫn Trong Hành Động. 
 
 “5Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, 6Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, 

song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; 7chính Ngài đã 
tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; 8Ngài đã hiện ra như một 
người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.” 

(Phil. 2:5-8) 
 

 Mặc dầu Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài đã không cố giữ địa vị mình, mà theo đuổi mục 
đích của Ngài. Ngài đã không chú tâm vào địa vị, mà là chú tâm vào mục đích. Ngài biết 
rằng cách tốt nhất để hoàn thành mục đích của Ngài là hầu việc người ta. Các nhà lãnh 
đạo xuất hiện một cách tự nhiên khi có người quyết định đứng lên hầu việc... 

 
 Sự lãnh đạo (và cũng là nhà lãnh đạo) luôn luôn khởi đầu bằng một nhu cần: 
 a. Nhu cần ấy làm nẩy lên một niềm hăng say (nhiệt tâm) trong một người nào đó. 
 b. Người ấy hành động để đáp ứng cho nhu cần ấy. 
 3. Sự hành động của người ấy tác động nhiều người khác bước đến hợp tác với họ. 
 
9. Biết Khuấy Động ----------------------- Trong Chính Họ Và Trong Nhiều Người Khác. 
 
 “13Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến chừng ta đến. 14Đừng bỏ quên ơn 

ban trong lòng con, là ơn bởi lời tiên tri, nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con 
vậy. 15Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con. 
16Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con; phải bền đỗ trong mọi sự đó, vì làm như 
vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu.” 

(1Ti. 4:13-16) 
 

 Các nhà lãnh đạo sẽ dấy lên một cách tự nhiên khi họ nhận thức được ân tứ mà mình có 
và quyết định sử dụng ân tứ ấy vào sự hầu việc. Thông thường, tiến trình ấy như sau: 

 1. Thứ nhất, nhà lãnh đạo nhận thực được một ân tứ chính mà mình có. 
 2. Thứ hai, họ phát triển ân tứ ấy. 
 3. Thứ ba, họ vận dụng ân tứ ấy vào một phạm vi hầu việc nào đó. 
 4. Thứ tư, ân tứ ấy tạo ra một tiền đề để ảnh hưởng trên nhiều người khác. 
 5. Cuối cùng, nhà lãnh đạo ấy đupc tỏa sáng nhờ ân tứ mà mình có. 
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10. Đủ ------------------------------- Để Trao Quyền Cho Nhiều Người Khác Nữa. 
 
 “3Đức Chúa Jêsus biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức 

Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời, 4nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy 
khăn vấn ngang lưng mình. 5Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu, và rửa chân cho môn đồ, lại 
lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho.” 

(Gi. 13:3-5) 
 
 Trong Gi. 13, Đức Chúa Jêsus làm mẫu cho thấy tấm lòng của người đầy tớ khi Ngài rửa 

chân cho các môn đồ. Hãy để ý đến điều gì đã khiến cho Ngài có thể làm như thế. Đó 
chính là một sự ý thức mạnh mẽ về tính chắc thật đối với bản sắc Ngài. Những nhà lãnh 
đạo không đủ sức yên tâm về bản sắc của mình trong Chúa Cứu Thế Jêsus rốt cuộc sẽ làm 
hỏng chức phận lãnh đạo của mình mà thôi. Các nhà lãnh đạo không vững tâm rồi ra sẽ 
trở nên kẻ thù đáng sợ của chính mình. Họ không thể nào chia sẻ các sự chiến thắng cũng 
như những nỗi đau với người khác được. Nguyên tắc về việc trao quyền nhắc nhở chúng 
ta: Chỉ có những nhà lãnh đạo vững tâm mới chia sẻ quyền lực của họ với nhiều người 
khác. Sau đây là bảng phân tích cho thấy sự khác biệt giữa những nhà lãnh đạo vững tâm 
với các nhà lãnh đạo không yên tâm:  

 
CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO VỮNG TÂM CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO KHÔNG YÊN TÂM

a. Người vững tâm vấn khăn. b. Người không yên tâm khoác tước hiệu. 
b. Người vững tâm tìm được sức mạnh 
    trong bản sắc mình. 

b. Người không yên tâm mong có sức 
    mạnh từ trong sĩ diện. 

c. Người vững tâm theo đuổi sự hầu việc tha 
    nhân. 

c. Người không yên tâm tranh địa vị với 
    người khác. 

d. Người vững tâm muốn làm tăng giá trị của
    người khác. 

d. Người không yên tâm muốn lấy đi giá 
́    trị của người khác. 

 
11. Sống Dưới -------------------------------------------- Của Đức Thánh Linh. 
 
 “18Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. 

19Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng 
hát mừng ngợi khen Chúa. 20Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus chúng ta, vì 
mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta.” 

(Êph. 5:18-20) 
 
 a. Các nhà lãnh đạo được xức dầu thủ đắc được thẩm quyền thuộc linh đối với những 

người khác. 
 b. Các nhà lãnh đạo được xức dầu thấy được một cách ổn định sự vận hành của Đức 

Chúa Trời trong chức vụ của họ. 
 c. Đời sống của các nhà lãnh đạo được xức dầu thường phải được giải thích một cách 

siêu nhiên. 
 
12. Được Chọn Làm Một -------------------------------- Trước Khi  
 Lãnh Đạo Những Người Khác. 
 
 “24Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, 

nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. 
25Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được 
mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay 
hư nát. 26Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió; 
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27song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng 
dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.” 

(1Cô. 9:24-27) 
 

BIỂU ĐỒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NGÔI NHÀ LÃNH ĐẠO 
 
 
CÁC LÝ DO KHIẾN CHO MỘT TẤM LÒNG THANH LIÊM  
LÀ MỘT ĐIỀU HẾT SỨC HỆ TRỌNG ĐỐI VỚI NHÀ LÃNH ĐẠO. 
 

 Sự lãnh đạo hoạt động trên cơ sở SỰ TÍN THÁC. 
 Sự thanh liêm có một GIÁ TRỊ ảnh hưởng rất cao. 
 Khuynh hướng của chúng ta thường là làm việc dựa trên THANH DANH của chúng ta 

chứ không theo sự thanh liêm của chúng ta. 
 Sự thanh liêm có nghĩa là chính mình phải SỐNG THỰC trước khi lãnh đạo người khác. 
 Một nhân cách thu hút có thể kéo được người ta đến với mình, nhưng chỉ có SỰ THANH 

LIÊM mới giữ được người ta ở lại với mình mà thôi. 
 Sự thanh liêm là một SỰ CHIẾN THẮNG chứ không phải là một ân tứ. 
 Quý vị chỉ có thể TRỞ NÊN những gì quý vị hiện đang trở nên. 
 Các nhà lãnh đạo phải sống theo những TIÊU CHÍ cao hơn hẳn các thuộc cấp của mình. 

 
BÀI TẬP: 

 
 Nếu phải tự đánh giá mình, quý vị cảm thấy mình được xếp hạng vào đâu về ý chí?  

Tấm lòng của nhà lãnh đạo trong quý vị ra sao? 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ÁP DỤNG: 

 
Những hoạt động nào và / hay những nền nếp kỷ luật nào  

quý vị cần phải áp dụng vào đời sống mình để có được một ý chí mạnh mẽ hơn? 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TTẤẤMM  LÒLÒNNGG  CỦCỦAA  NHÀ LÃNHÀ LÃNNHH  ĐĐẠẠOO  
 
 
 
 Nhà Lãnh Đạo Được Chúa Sử Dụng... 
 
 1. Có Một MỤC ĐÍCH Lớn Lao Cho Đời Sống Mình. 
 
 2. Biết Cậy Ơn Chúa Gạt Bỏ Mọi SỰ TRỞ NGẠI Trong Đời Sống Mình. 
 
 3. Biết Đặt Mình Một Cách Tuyệt Đối Dưới SỰ SẮP ĐẶT Của Đức Chúa Trời. 
 
 4. Biết Đắc Thắng Trong SỰ CẦU NGUYỆN. 
 

5. Biết Làm Học Trò Đối Với LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI. 
 

 6. Biết Đưa Ra Được Một SỨ ĐIỆP Đầy Sức Sống, Có Tác Dụng Thay Đổi Đời Sống 
Cho Thế Giới Hư Mất. 

 
 7. Có Một ĐỨC TIN Biết Mong Chờ Kết Quả. 
 
 8. Biết Quyết Định HẦU VIỆC Cả Trên Quan Điểm Lẫn Trong Hành Động. 
 
 9. Biết Khuấy Động CÁC ÂN TỨ Trong Chính Họ Và Trong Nhiều Người Khác. 
 
 10. Đủ YÊN TÂM Để Trao Quyền Cho Nhiều Người Khác Nữa. 
 
 11. Sống Dưới SỰ XỨC DẦU Của Đức Thánh Linh. 
 
 12. Được Chọn Làm Một GƯƠNG SÁNG Trước Khi Lãnh Đạo Những Người Khác. 
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TTÔÔII  CÓ CÓ MMỘỘTT  ƯỚƯỚCC  MMƠƠ  
 

 
NNắắmm  BBắắtt  Và Và TThhựựcc  HHiiệệnn  MMộộtt  KhảKhảii  TTượượnngg  

ĐượĐượcc  ĐứĐứcc  ChúChúaa  TTrrờờii  BBaann  CChhoo  
 

“Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh  
những điều hứa cho mình; chỉn trông thấy và chào mừng  

những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất.” 
(Hê. 11:13) 

 
 
KHẢI TƯỢNG LÀ GÌ? 
 
Thật khó mà tách rời thuật lãnh đạo khỏi khải tượng. Tất cả các nhà lãnh đạo giỏi đều được 
thúc đẩy nhờ khải tượng. Họ không bằng lòng dừng lại ở nguyên trạng. Họ luôn muốn đưa 
chức vụ mình tiến xa hơn. Thế nhưng khải tượng là gì? Có người đã cố định nghĩa như sau... 
 

 “Khải tượng là thấy được tương lai ngay trong hiện tại nhờ căn cứ vào quá khứ”. 
 “Khải tượng là thấy điều không thấy được và làm cho điều ấy trở nên thấy được”. 
 “Khải tượng là cầu nối được cung cấp để nối liền hiện tại với một tương lai tươi sáng 

hơn”. 
 
 

Để đáp ứng mục đích nghiên cứu của chúng ta, xin nêu lên sau đây một định nghĩa để quý 
vị có thể tham khảo: 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Trong tác phẩm “The Servant As Leader”, Robert Greeleaf nói rằng “Thấy trước là sự lãnh 
đạo mà nhà lãnh đạo phải có. Một khi nhà lãnh đạo đánh mất sự thấy trước này và các sự vụ 
bắt đầu thúc ép nhà lãnh đạo hành động thì nhà lãnh đạo chỉ còn là nhà lãnh đạo danh nghĩa 
mà thôi. Nhà lãnh đạo không còn lãnh đạo được nữa; chẳng qua là nhà lãnh đạo đối phó với 
các sự vụ và không còn là nhà lãnh đạo đúng nghĩa nữa”. Người ta thường khát khao được có 
những nhà lãnh đạo đem lại cho họ niềm hy vọng, tức là một bức tranh cho họ thấy được nơi 
họ sẽ phải đến. 
Khải tượng là bức tranh trong con mắt của tâm trí quý vị về con đường mà công việc sẽ phải 
tiến hành hay trở thành trong những ngày sắp đến. Khải tượng là bức tranh về tương lai đã 
được chọn lựa. Bức tranh khải tượng mang tính nội tại và cá nhân. Cuối cùng, quý vị sẽ phải 
vẽ bức tranh tâm trí này vào trong trí những người khác nữa nếu quý vị muốn khải tượng được 
cụ thể hóa trong chức vụ của mình. Cũng giống như Đức Chúa Trời đã sử dụng năng lực hình 
dung của quý vị để tạo ra tầm nhìn cho tương lai này, quý vị sẽ phải giúp người khác nắm bắt 
cùng một khải tượng vào trong tâm trí họ để họ có thể chia sẻ với quý vị trong việc thực hiện 
nó. 
 
Hãy Ghi Nhớ Những Thành Tố  
Của Một Khải Tượng Được Trao Ban Từ Thiên Thượng: 
 
1. Một bức tranh tỏ tường (Như một bản đồ nội tại trong trí). 
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2. Một sự thay đổi tích cực (Cải thiện được tình trạng hiện thời bằng việc mở ra Vương 
Quốc Đức Chúa Trời). 

3. Một sự tập chú cho tương lai (Trang bị phương hướng cho một tương lai chưa nhìn thấy 
được). 

4. Một ân tứ đến từ Đức Chúa Trời (Được Thiên Thượng thần cảm, không phải được con 
người vận dụng). 

5. Một dân sự và một thời điểm (Dành cho một nhà lãnh đạo và một nhóm người nhất 
định, trong một thời điểm nhất định). 

 
CÂU HỎI: 

 
Quý vị đã từng dự phần vào việc nắm bắt và thực hiện một khải tượng nào đó chưa? 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Sự Ra Đời Của Một Khải Tượng 
 
Đối với nhiều nhà lãnh đạo, khải tượng của họ thường bắt đầu như một ý tưởng, không có 
nhiều chi tiết hay sự rõ ràng. Theo thời gian, ý tưởng ấy trở thành một lĩnh vực quan tâm quan 
trọng, và sớm biến thành một niềm hăng say. Ý tưởng ấy mang lấy những hình dáng nhất định 
trong tâm trí và tấm lòng của họ. Trên nhiều phương diện, sự ra đời của một khải tượng khá 
giống với sự ra đời của một đứa trẻ. Có nhiều giai đoạn khác nhau để cho một khải tượng trải 
qua và tăng trưởng. Hãy chú ý đến các giai đoạn kể sau đây: 
 
1. --------------------------------------- 

Theo cùng một cách mà vợ và chồng phải kết hiệp nhau để có thể sanh ra một người con, 
nhà lãnh đạo cũng phải có một sự thân mật với Đức Chúa Trời để có thể thai nghén một 
khải tượng. Những người nắm bắt được khải tượng từ Đức Chúa Trời là những người đã 
từng dành nhiều thời gian với Ngài trong sự thờ phượng, sự tĩnh mịch, sự đơn độc, và sự 
phản ánh. Sự liên hiệp ấy tạo cơ hội để Đức Chúa Trời phán và bày tỏ những gì Ngài 
muốn nhà lãnh đạo phải làm. Đức Chúa Trời gieo hạt giống khải tượng vào trong con 
người quý vị. 

 
2. --------------------------------------- 

Đức Chúa Trời có thể không truyền khải tượng cho mọi lúc quý vị gặp gỡ Ngài. Không 
phải lúc nào vợ chồng gần gũi nhau cũng đem lại sự thụ thai. Tuy nhiên, khi chính Đức 
Chúa Trời bày tỏ một khải tượng cho quý vị, khải tượng bèn đến dưới dạng một hạt 
giống, và nhất định sẽ tăng trưởng trong quý vị. Đức Chúa Trời gieo khải tượng vào quý 
vị, và ngay lúc khởi đầu có thể nó không được rõ ràng mấy, không được định hình cho 
lắm. Hãy nhớ điều này: Đức Chúa Trời là chồng, quý vị là Cô Dâu của Chúa Cứu Thế 
Jêsus. Như một đứa trẻ phải giống cha, giống mẹ; một khi khải tượng tăng trưởng, nó phải 
trông giống Đức Chúa Trời (Tức nó phải đủ lớn và tập chú vào các ưu tiên của Ngài) và 
cũng phải trông giống quý vị (Tức nó phải phù hợp theo sự quan tâm và ân tứ của quý vị). 

 
3. ---------------------------------------- 

Đây là thời gian dài nhất của tiến trình. Phải mất chín tháng hoài thai một đứa trẻ mới ra 
đời được. Một khải tượng đến từ Đức Chúa Trời có thể cần phải mất thời gian lâu hơn thế. 
Trong giai đoạn này, nhà lãnh đạo nhận thực cho hết các nan đề; cầu thay cho nhiều 
người; và can thiệp vào tiến trình. Khải tượng được hình thành bên trong nhà lãnh đạo. 
Khi một đứa trẻ được tượng hình trong người mẹ, nó làm thay đổi người mẹ một cách 
khác thường. Điều ấy cũng xảy ra theo một khải tượng. Khải tượng của Đức Chúa Trời sẽ 
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kéo dãn quý vị ra, và quý vị sẽ không bao giờ thỏa mãn với những ý tưởng hạn hẹp của 
con người. 

 
4. -------------------------------------- 

Giai đoạn này thường là giai đoạn nhức nhối hơn hết. Ngay trước lúc khai sinh ra một 
khải tượng, sự chuyển bụng trở nên dữ dội. Tương tự với việc sinh ra một đứa trẻ, nỗi khó 
chịu của sự chuyển bụng trở nên gấp rút và căng thẳng hơn. Đó chính là dấu hiệu cho thấy 
giờ sinh sắp đến. Một khải tượng được Đức Chúa Trời ban cho cũng tương tự như thế. Kẻ 
Thù thường đến đánh cắp mất khải tượng ngay trước khi nó được hình thành: Nó đem đến 
nỗi đau và sự tranh chiến. Cuộc chiến tăng cường. Kẻ Thù muốn chúng ta hủy bỏ khải 
tượng. Đừng bỏ cuộc! Sự chuyển bụng là một dấu hiệu tốt cho thấy rằng một điều gì đó 
sắp sửa được sinh ra. 

 
5. ------------------------------------- 

Cuối cùng, khải tượng được khai sinh. Tất cả những gì đã từng diễn biến bên trong con 
người nhà lãnh đạo cuối cùng được nhận biết. Mọi người có thể nhận thấy kết quả của sự 
cầu nguyện, của việc dự trù, và của công việc. Thực ra, sẽ có khá nhiều người đến với quý 
vị để tán tụng vào lúc này, và quý vị có thể phải tự hỏi trong khi quý vị cỏn tranh chiến để 
giữ cho khải tượng được sống sót thì họ ở đâu! Đừng bực bội làm gì! Hãy để cho họ vui 
mừng cùng quý vị, và hãy mời họ giúp đỡ quý vị trong việc giám hộ cho khải tượng. Lúc 
này, khải tương phải tăng trưởng và tự đứng vững được. 

 
CÂU HỎI: 

 
Quý vị đang trải qua giai đoạn nào? 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
KHẢI TƯỢNG NHÂN TẠO KHẢI TƯỢNG THIÊN THƯỢNG 

1. Tự tạo dựa trên ân tứ và kỹ năng cá nhân. 1. Nhận được như một sự khải thị của Đức 
    Chúa Trời. 

2. Sự hoàn thành khải tượng dựa vào những 
    con người chung quanh. 

2. Sự hoàn thành khải tượng dựa vào sự vâng 
    lời Đức Chúa Trời của nhà lãnh đạo. 

3. Các tổ chức khác bị kể như là đối thủ. 3. Các tổ chức khác được xem như sự phụ bổ. 

4. Mục tiêu là xây dựng cho tổ chức và đem lại 
    thu nhập. 

4. Mục tiêu là hầu việc nhiều người, thăng tiến 
    cho quyền lực của Đức Chúa Trời, và tôn 
    cao Ngài.  
 

BIỂU ĐỒ 
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Các Bước Để Hoàn Thành Khải Tượng Của Đức Chúa Trời: Ma.9:35 - 10:8 
 
Ma. 9:35 - 10:8 chỉ cho thấy một điểm then chốt trong chức vụ của Đức Chúa Jêsus. Cho đến 
lúc ấy, Đức Chúa Jêsus đang hành chức, và các môn đồ đang quan sát, học hỏi Ngài. Hãy đọc 
đoạn văn Kinh Thánh này, hãy xem xét tiến trình và chiến lược mà Đức Chúa Jêsus làm để 
hoàn thành khải tượng đã được Đức Chúa Trời trao ban. Đức Chúa Jêsus đã làm mẫu các 
bước đi cho chúng ta ngày nay noi theo. 
 
1. HÃY TÍCH CỰC TRONG ............................ VÀ BẮT ĐẦU VÂNG LỜI. 
 “Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng” (9:35a). 
 Đức Chúa Jêsus đã không ngồi loanh quanh bờ biển Galilê để đợi cơ hội hầu việc đến với 

Ngài. Ngài ra đi, nói với mọi người, thâm nhập vào đời sống họ. Đức Chúa Jêsus tích cực 
hầu việc người ta trong hiện trạng của họ. Chúng ta cần phải nhớ rằng Đức Chúa Trời sẽ 
chia sẻ khải tượng của Ngài với những ai dang biết vâng lời làm theo những gì họ phải 
làm. 

 
2. HÃY TRUYỀN ĐẠT .......................... MÀ QUÝ VỊ ĐÃ NHẬN ĐƯỢC. 
 “Dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành nước Đức Chúa Trời, và chữa lành các thứ 

tật bịnh” (9:35b). 
 Quý vị có biết được rằng mình đã biết 95% ý muốn của Đức Chúa Trời không? Quý vị sẽ 

hỏi “Ủa, vậy sao?” phải không? Hãy mở Kinh Thánh ra. Đức Chúa Trời đã bày tỏ 95% ý 
muốn của Ngài cho đời sống của chúng ta trong đó. Ấy vậy mà chúng ta vẫn không thôi 
theo đuổi 5% còn lại để có thể biết về những điều khác như là bạn bè của chúng ta, nghề 
nghiệp hay tương lai của chúng ta. Đức Chúa Trời chỉ đơn giản phán rằng: Hãy vâng theo 
những gì đã được biết, rồi Ta sẽ bày tỏ thêm cho những điều khác nữa. 

 
3. HÃY ................................... VÀ THẤU HIỂU THỰC TRẠNG  
 CÁC HOÀN CẢNH CỦA CON NGƯỜI. 
 “Khi Ngài thấy những đám dân đông” (9:36a). 
 Đức Chúa Jêsus ở giữa vòng mọi người và xem xét họ. Ngài thấy được nỗi khổ nhọc hằn 

trên gương mặt họ và các sự đau ốm thuộc thể đã từng dày vò họ khi họ đến với Ngài để 
được chữa lành. Ngài đã dừng lại đủ lâu để xem xét và thấu cảm cho hoàn cảnh của họ. 

 
4. HÃY ĐỂ CHO ĐỨC CHÚA TRỜI ............................. CHO QUÝ VỊ  
 VỀ MỘT NHU CẦN CỤ THỂ. 
 “Thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn” 

(9:36) 
 Tấm lòng của Đức Chúa Jêsus đã được cảm động. Ngài cảm thấy thương hại cho họ và 

cho hoàn cảnh của họ. Đây chính là chỗ khải tượng bắt đầu: Bắt đầu với một gánh nặng. 
Quý vị nhận thấy được một điều gì đó sai trật, một điều phải làm gì đó mà chưa được làm. 
Chính tại đây mà khải tượng được thai nghén. Một khi tấm lòng được khuấy động theo 
một nhu cần nào đó, ấy chính là lúc Đức Chúa Trời chuyển giao khải tượng để đáp ứng 
nhu cần ấy. 

 
5. HÃY TÌM MỘT SỰ CHẨN ĐOÁN THIÊN THƯỢNG: .......... PHẢI GIẢI QUYẾT 

LÀ GÌ? 
 “Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít” (9:37). 
 Đức Chúa Jêsus đã thấy được nhu cần: Mọi người cần sự chữa lành thuộc thể, tình cảm, 

và thuộc linh. Kế đó Ngài nhận ra vấn đề: Không có đủ người để đem đến cho họ sứ điệp 
về sự hy vọng và sự chữa lành. Đức Chúa Jêsus đã từng chính mình làm công việc chữa 
lành cho đến lúc ấy. Thế nhưng có nhiều người cần được giúp. Ngài chẩn đoán hiện trạng: 
Mùa gặt lớn, con gặt ít. 
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6. HÃY ......................... ĐỂ XÁC ĐỊNH CHO ĐƯỢC  
 HÀNH ĐỘNG NÀO CẦN PHẢI THỰC HIỆN ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦN ẤY. 
 “Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình” (9:38). 
 Thế thì Đức Chúa Jêsus đã xác định điều gì đáp ứng được cho nhu cần? Thêm nhiều con 

gặt! Và đó chính là điều Ngài cầu nguyện. Hãy để ý rằng Ngài không cầu nguyện cho có 
nhiều tiền của hay cơ sở vật chất. Điều duy nhất Ngài cầu nguyện là xin Đức Chúa Trời 
sai nhiều con gặt đến. 

 
7. HÃY CHỌN MỘT TẬP THỂ VÀ LÀM CHO HỌ ........................................... 
 “Đức Chúa Jêsus gọi mười hai môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma, và chữa các thứ 

tật bịnh” (10:1). 
 Thiếu khải tượng, dân sự tất phải bị hư hoại. Tuy nhiên, có một lẽ thật khác mà chúng ta 

cần phải nắm bắt: Thiếu dân sự, khải tượng sẽ suy tàn. Đức Chúa Jêsus không thể tự mình 
đảm nhiệm tất cả mọi việc. Chính đó là mấu chốt của vấn đề. Ngài cần nhiều người cùng 
Ngài làm việc, để giúp Ngài hoàn thành khải tượng của Ngài. Chính vì thế mà Ngài đã 
thành lập một tập thể và ban năng lực cho họ để họ trợ giúp Ngài.  

 
8. HÃY TIẾN HÀNH CÁC ........................ NHẰM ĐI ĐẾN  
 VIỆC HOÀN THÀNH KHẢI TƯỢNG. 
 “Ấy đó là mười hai Sứ Đồ Đức Chúa Jêsus sai đi” (10:5). 
 Đức Chúa Jêsus không ngần ngại một tí nào cả. Ngài chọn một tập thể và lập tức sai phái 

họ với những hướng dẫn cần thiết để họ tiến hành công việc cho Ngài. Ngài chuyển giao 
khải tượng và trang bị cho họ các công cụ cần thiết để họ hoàn thành khải tượng ấy. Họ 
trở thành sự đáp lời cho điều Ngài cầu nguyện về việc có được nhiều con gặt hơn. 

 
 
TIẾNG GỌI NÀO SOI RỌI CHO KHẢI TƯỢNG CỦA QUÝ VỊ? 
 
Khi quý vị suy nghĩ về khải tượng sẽ theo đuổi, hãy nên nhớ rằng Đức Chúa Trời sử dụng 
nhiều “tiếng gọi” để truyền thông cho chúng ta. Hãy xét xem Ngài đã thúc đẩy quý vị như thế 
nào trong quá khứ. Ngài đã dùng những phương pháp nào? 
 
1. Tiếng Của Bên Trong: Khải tượng của quý vị có đến từ các mục tiêu cho cuộc sống, từ 

các phương hướng nhiệm vụ, hoặc từ khát vọng của cá nhân hay không? Quý vị không 
thể nào hoàn thành được điều mà quý vị không tin. 

 
2. Tiếng Của Sự Nhức Nhối: Khải tượng của quý vị có khởi xuất từ một sự bất bình hay một 

sự bất công hay nan đề nào đó không? Quý vị có kêu nài hay thắp sáng cho một tình thế 
tối tăm nào đó không? 

 
3. Tiếng Của Sự Thành Công: Quý vị có tìm thấy khải tượng của mình qua những người đã 

từng thành công trong cùng một cảnh ngộ hay không? Hãy tìm một gương điển hình cho 
đời sống của mình. 

 
4. Tiếng Của Bên Trên: Một khải tượng thực sự có giá trị phải đến từ Đức Chúa Trời. Hãy 

xem xét lại quá khứ để mở hướng cho hiện tại và tương lai của quý vị. Quý vị có phải là 
người sống theo tầm nhìn toàn cục hay chỉ là một người có tầm nhìn cục bộ, phiến diện? 

 
 
CÔNG CỤ ĐỂ ĐƯA KHẢI TƯỢNG RA... 
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Một khi quý vị đã nắm bắt được một khải tượng, quý vị phải tìm cách để truyền đạt khải tượng 
của mình cho nhiều người khác nữa. Hơn năm mươi năm trước đây, Winston Churchill là một 
bậc thầy về việc truyền đạt khải tượng cho dân chúng trong Kỳ Đệ Nhị Thế Chiến. Trong 
cương vị Thủ Tướng Chính Phủ, Churchill đã phát triển một mô thức mà ông đã sử dụng mỗi 
lần truyền đạt khải tượng cho dân chúng mình. Đây là năm công cụ mà Winston Churchill đã 
dùng: 
 

Công Cụ Thứ Nhất: CÓ MỘT KHỞI ĐẦU MẠNH MẼ 
Ghi Chú: …………………………………………………………………………………...

Công Cụ Thứ Hai: CÓ MỘT LUẬN ĐỀ RÀNH MẠCH 
Ghi Chú: …………………………………………………………………………………...

Công Cụ Thứ Ba: CÓ NGÔN TỪ DỄ HIỂU 
Ghi Chú: …………………………………………………………………………………...

Công Cụ Thứ Tư CÓ HÌNH ẢNH SINH ĐỘNG 
Ghi Chú: …………………………………………………………………………………...

Công Cụ Thứ Năm: CÓ MỘT KẾT THÚC GỢI CẢM 
Ghi Chú: …………………………………………………………………………………...

 
 
Kết Luận: Chúng Ta Phải Xử Lý Một Khải Tượng Như Thế Nào... 
 
1. Hãy nhận thức một cách TƯỜNG TẬN. 
 
2. Hãy trình bày một cách SÁNG TẠO. 
 
3. Hãy nhắc đến một cách THƯỜNG XUYÊN, LIÊN TỤC. 
 
 

BÀI TẬP: 
 

Khi quý vị muốn thực hiện một khải tượng thì bước khó nhất là bước nào? 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ÁP DỤNG: 
 

Làm thế nào quý vị có thể truyền đạt khải tượng của mình một cách hiệu quả hơn  
và hợp Kinh Thánh hơn? Có những cách nào để quý vị có thể tạo ra  
một môi trường giúp quý vị nắm bắt và thực hiện một cách hiệu quả  

một khải tượng được Đức Chúa Trời trao ban? 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TTÔÔII  CÓ CÓ MMỘỘTT  ƯỚƯỚCC  MMƠƠ  
  
  
  

Để đáp ứng mục đích nghiên cứu của chúng ta, xin nêu lên sau đây một định nghĩa 
để quý vị có thể tham khảo: 

 
“Khải tượng là một bức tranh trong tâm trí được trao ban bởi Đức Chúa Trời về một 
tương lai tươi sáng hơn, cảm thúc người ta tin được rằng đó không những là điều có 
thể thực hiện được, mà còn là điều phải thực hiện cho được.” 

 
 
 Sự Ra Đời Của Một Khải Tượng 
 
 1. SỰ THÂN MẬT 
 
 2. SỰ NHẬN THỨC. 
 
 3. SỰ THAI NGHÉN. 
 
 4. SỰ CHUYỂN BỤNG. 
 
 5. SỰ SINH NỞ. 
 
 
Các Bước Để Hoàn Thành Khải Tượng Của Đức Chúa Trời: Ma.9:35 - 10:8 
 
 1. Hãy Tích Cực Trong SỰ HẦU VIỆC Và Bắt Đầu Vâng Lời. 
 
 2. Hãy Truyền Đạt SỰ BÀY TỎ Mà Quý Vị Đã Nhận Được. 
 
 3. Hãy XEM XÉT Và Thấu Hiểu Thực Trạng Các Hoàn Cảnh Của Con Người. 
 
 4. Hãy Để Cho Đức Chúa Trời TRAO GÁNH NẶNG Cho Quý Vị Về Một Nhu Cần Cụ 

Thể. 
 
 5. Hãy Tìm Một Sự Chẩn Đoán Thiên Thượng: VẤN ĐỀ Phải Giải Quyết Là Gì? 
 
 6. Hãy CẦU NGUYỆN Để Xác Định Cho Được Hành Động Nào Cần Phải Thực Hiện 

Để Đáp Ứng Nhu Cần Ấy. 
 
 7. Hãy Chọn Một Tập Thể Và Làm Cho Họ CÓ KHẢ NĂNG. 
 
 8. Hãy Tiến Hành CÁC HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC Nhằm Đi Đến Việc Hoàn Thành 

Khải Tượng. 
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SSẮẮPP  ĐẶĐẶTT  ƯƯUU  TTIIÊÊNN    
VÀ VÀ QQUUYYẾẾTT  ĐĐỊỊNNHH  

 
 

PPhháátt  HHuuyy  TTốốii  ĐĐaa  TáTácc  DụDụnngg  Quỹ Quỹ TThhờờii  GGiiaann  CủCủaa  Quý VịQuý Vị  
 

“Hỡi kẻ mù dẫn đường, các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà!”  
(Ma. 23:24) 

 
 
Những ưu tiên không đúng luôn có trong các nhà lãnh đạo thiếu hiệu quả. Trong Ma. 23:24, 
Đức Chúa Jêsus quở trách người Pharisi về việc họ lẫn lộn giữa những gì quan trọng với 
những gì không quan trọng. Ưu tiên của họ chính là những quy định và nghi luật cưỡng chế. 
Trong khi đó, sự ưu tiên của Đức Chúa Jêsus lại là nhu cần thuộc linh cho mọi người. Các nhà 
lãnh đạo vĩ đại biết rõ tấm lòng của dân sự mình, và họ luôn hành động với một mục đích 
trong tâm trí họ. 
Trong cương vị những nhà lãnh đạo thuộc linh chúng ta đều biết Đức Chúa Jêsus đã chết thay 
cho chúng ta và biết rằng sứ mệnh tối hậu của chúng ta là Đại Mạng Lệnh. Chúng ta cũng biết 
rằng Kinh Thánh ít khi cung cấp cho chúng ta những hướng dẫn cụ thể từng bước một cho 
mỗi nhiệm vụ của chúng ta. Bởi vậy, chúng ta phải cầu xin Đức Chúa Trời sự khôn ngoan, 
phải ghi nhớ được bức tranh toàn cuộc của công việc mình, phải lãnh đạo theo các ưu tiên của 
Đức Chúa Trời, và tận dụng tối ưu quỹ thời gian mà chúng ta có được vì “những ngày là xấu” 
(Êph. 5:15-17). 
 
LÀM SAO CÓ THỂ VẬN DỤNG NGÀY TỐT HƠN? 
 
Hãy tự thực hiện bài trắc nghiệm và xem xét kết quả. Bài trắc nghiệm này dựa theo quan điểm 
của Jimmy Calano và Jeff Salman là các sáng lập viên của Career / Track, một tổ chức ở Mỹ. 
Hãy đánh dấu vào ô “Yes” hoặc “No”. 
 
1 Quý vị có lập kế hoạch làm việc cho ngày mai ngay hôm nay không?  Yes  No

2 Quý vị có làm các việc vặt thường nhật vào những lúc xuống sức và để 
dành những lúc sung sức cho các công việc đòi hỏi nhiều sáng tạo không?  Yes  No

3 Quý vị có cố giải quyết những chuyện gây khó chịu càng sớm càng tốt 
không?  Yes  No

4 Khởi đầu mỗi ngày quý vị có duyệt qua trong đầu những gì sẽ làm trong 
ngày không?  Yes  No

5 Quý vị có xử lý được với những người hay làm mất thì giờ của quý vị 
không?  Yes  No

6 Quý vị có phân định được thời gian, chẳng hạn viết ra giấy, cho các việc 
phải làm trong ngày không?  Yes  No

7 Khi đã hứa sẽ hoàn thành công việc vào một thời điểm nào đó, quý vị có 
giữ lời mình đã hứa không?  Yes  No

8 Quý vị có dành một khoảng thời gian trong mỗi ngày để suy nghĩ, sáng 
tạo, và lập kế hoạch không?  Yes  No

9 Nơi làm việc của quý vị có ngăn nắp không? Quý vị có bị mất nhiều thời 
gian để tìm kiếm những thứ mình cần dùng không?  Yes  No
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10 Quý vị có một sự sắp xếp hồ sơ hay hệ thống tổ chức công việc có hiệu 
quả không?  Yes  No 

11 Quý vị có biết cách để chọn lựa những công việc có hiệu quả hơn hết 
không?  Yes  No 

12 Quý vị có biết chắc các ưu tiên hàng đầu của mình là gì không?  Yes  No 
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THEO BẢNG TRẮC NGHIỆM 

 
   Nếu “Yes” từ 10 đến 12: RẤT TỐT. 
 
   Nếu “Yes” từ 7 đến 9: TỐT, nhưng cần phải tiến bộ hơn. 
 
   Nếu “Yes” từ 6 trở xuống: KÉM, quý vị còn phí thời gian nhiều quá; và rất có thể là 

quý vị không biết thế. 
 

CÂU HỎI 
Những phần việc nào trong ngày mà quý vị có thể cải thiện hơn? 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CÁC GIẢI ĐÁP THEO KINH THÁNH VỀ SỰ ƯU TIÊN... 

 
 Ưu Tiên Của Đức Chúa Jêsus Là Gì? 
 Mác 1:35-38 
  
 “35Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu 

nguyện tại đó. 36Simôn cùng đồng bạn đi tìm Ngài. 37Khi kiếm được thì thưa rằng: Hết 
thảy đương tìm Thầy. 38Ngài phán: Chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung 
quanh đây, để Ta cũng giảng đạo ở đó nữa; vì ấy là cốt tại việc đó mà Ta đã đến.” 

 
 Ưu Tiên Của Cơ Đốc Nhân Là Gì? 
 Lu. 10:38-42 
 
 “38Khi Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ đi đường, đến một làng kia, có người đàn bà, tên là 

Mathê, rước Ngài vào nhà mình. 39Người có một em gái, tên là Mari, ngồi dưới chân 
Chúa mà nghe lời Ngài. 40Vả, Mathê mảng lo về việc vặt, đến thưa Chúa Jêsus rằng: Lạy 
Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. 
41Chúa đáp rằng: Hỡi Mathê, Mathê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc; 42nhưng có 
một việc cần mà thôi. Mari đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được.” 

 
 Ưu Tiên Của Các Nhà Lãnh Đạo Hội Thánh Là Gì? 
 Công. 6:2-4 
 

“2Mười hai Sứ Đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại, mà nói rằng: Bỏ việc dạy đạo Đức 
Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. 3Vậy anh em hãy chọn trong bọn 
mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao 
việc nầy cho. 4Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo.” 

 
 Thế Còn Các Sự Xao Lãng Và Cản Trở Thì Sao? 
 Hê. 12:1 
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“Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta 
cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi 
cuộc chạy đua đã bày ra cho ta.” 

 
Mục Đích Của Chúng Ta  
Giúp Gì Cho Việc Phân Định Các Sự Ưu Tiên Của Chúng Ta? 

 1Cô. 9:24-27 
 

“24Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, 
nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. 
25Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được 
mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay 
hư nát. 26Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió; 
27song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng 
dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.” 

 
 

NGUYÊN TẮC 80 / 20                                                                     Ưu Tiên              Kết Quả 
 

1 

2 

9 

10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Nguyên tắc 80 / 20 cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta biết tập 
trung sự chú tâm của chúng ta vào các hoạt động quan trọng 
hơn hết, chúng ta sẽ nhận được kết quả cao nhất cho sự nổ lực 
của chúng ta. Thật ra, nếu chúng ta nhắm đến 20% các sự ưu 
tiên quan trọng nhất, chúng ta sẽ hoàn thành được chừng 80% 
kết quả mà chúng ta mong muốn. Nguyên tắc này có thể được 
áp dụng vào cuộc sống thường nhật của quý vị để quý vị có thể 
lãnh đạo một cách hiệu quả hơn. 
Hãy xem biểu đồ bên cạnh. Cột trái biểu thị cho danh sách 
những việc cần làm. Chỉ cần hoàn thành 2 ưu tiên hàng đầu, 
quý vị sẽ nhận được 80% kết quả mong muốn. Sở dĩ có được 
kết quả cao như thế là nhờ đã có sự phân định ưu tiên đúng đắn 
theo một danh sách rõ ràng. Nhiều mục ở phần sau của danh 
sách sẽ kém kết quả hơn cho Vương Quốc. Đó là những mục 
không mang tính ưu tiên khiến chúng ta cần phải tập trung quá 
nhiều sức lực vào đó. 
Nếu quý vị mắc mướu với những ưu tiên không đúng, nguyên tắc này sẽ phản hại quý vị: 
80% nổ lực của quý vị sẽ chỉ đem lại được chừng 20% kết quả mong đợi mà thôi! 

 
“Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi,  

Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.” 
(Thi. 90:12) 

 
 

Một Số Ví Dụ Về Nguyên Tắc 80 / 20 
 

 
Thời gian 20% thời gian của chúng ta có thể tạo ra được 80% kết quả mong muốn. 

Việc chỉ bảo 20% số người cần được chỉ bảo đã có thể làm mất đến 80% thời gian 
chúng ta có. 

Làm việc 20% nổ lực của chúng ta có thể giúp chúng ta toại nguyện đến 80%. 
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Các chức vụ 20% các chức vụ có thể cung ứng được đến 80% kết quả. 

Sự lãnh đạo 20% số người trong giới lãnh đạo có thể thực hiện đến 80% các quyết 
định. 

Nhân sự 20% nhân sự có thể làm 80% công việc của chức dịch. 

Việc dìu dắt 20% số người gây ảnh hưởng cũng đáng để chúng ta đầu tư thời gian. 
 
Các Bài Học Rút Từ Nguyên Tắc 80 / 20 
 
1. ................................... KHÔNG THỂ ĐƯỢC XEM LÀ SỰ HOÀN THÀNH. 

Mục tiêu của quý vị không thể chỉ là sự bận rộn suông. Hãy đầu tư thời gian của mình 
vào những việc khôn ngoan. 

 
2. HÃY LÀM VIỆC ............................ CHỨ KHÔNG NÊN VẤT VẢ HƠN. 

Làm việc thông minh hơn có nghĩa là làm những gì quý vị có thể làm được cũng như 
biết ủy thác cho người khác những việc họ có thể làm. Có ích chi khi quý vị phải cật 
lực mới có thể hoàn thành được một ít việc thôi? 

 
3. HÃY ................................., NẾU KHÔNG SẼ PHẢI KHỔ. 

Nếu chúng ta có thể học được cách tổ chức thì chúng ta sẽ trở nên hiệu quả hơn trong 
việc thực hiện công việc. Việc này sẽ tiết kiệm được cho chúng ta khá nhiều thời gian 
và khỏi phải thấy chán nản. 

 
4. HÃY ................................., NẾU KHÔNG SẼ PHẢI CHỊU TRÌ TRỆ. 

Việc xác định được mình đang ở đâu so với mục tiêu cần đạt là một điều rất quan 
trọng. Để có thể xúc tiến bước tiếp theo trong tiến trình lãnh đạo, chúng ta phải đánh 
giá cho được tình hình hiện thời. 

 
5. HÃY .................................. THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN. 

Hãy làm chủ ngày của mình, nếu không, ngày của mình sẽ đè bẹp mình! Đừng lấp 
đầy ngày của mình với những sự đòi hỏi của người khác. Vấn đề không ở chỗ ưu tiên 
hóa lịch trình, mà là ở chỗ phải lập lịch trình cho các sự ưu tiên. 

 
6. .................................... KHÔNG PHẢI LÀ SỰ LÃNH ĐẠO. 

Một khi đã đánh mất quyền kiểm soát trên công việc, chúng ta không còn hành động 
như là một nhà lãnh đạo được nữa mà chỉ là người đối phó trước các sự đòi hỏi khẩn 
cấp mà thôi. Nếu chúng ta quên mất cái tối hậu, chúng ta chỉ còn là nô lệ của cái cấp 
kỳ. 

 
7. .................................... NHỮNG VIỆC TỦN MỦN. 

Các nhà lãnh đạo phải mạnh dạn tránh khỏi những việc tủn mủn để có thể gánh vác 
được những việc trọng đại. Đối với những việc tương đối nhỏ, nếu có ai khác làm 
được, hãy mạnh dạn ủy thác cho họ làm.   

 
 
Làm Thế Nào Để Có Thể Khước Từ Một Cách Nhã Nhặn... 
 
Một khi chúng ta biết được mình là ai, các ân tứ nào mình có, và sự kêu gọi của chúng ta 
là gì thì việc xác định được những điều cần phải khước từ và những điều cần phải chấp 
nhận trong đời sống mình sẽ trở nên dễ dàng hơn khá nhiều. Một khi có một nhiệm vụ 
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nào đó không thăng tiến được mục tiêu của quý vị, quý vị phải mạnh dạn khước từ. Cách 
quý vị khước từ cũng quan trọng như việc quyết định khước từ vậy. 
 
1. KHƯỚC TỪ .......................... CHỨ KHÔNG KHƯỚC TỪ .............................. 

Cần phải giữ sao cho người ta hiểu được rằng quý vị không khước từ con người họ. 
Quý vị chỉ thuần túy khước từ những gì họ muốn quý vị làm mà thôi. Hãy làm cho họ 
có cảm thức là ý tưởng của họ được trân trọng, nhưng phải giải thích để họ hiểu được 
rằng các ý tưởng ấy không giúp hoàn thành được những gì quý vị phải hoàn thành. 

 
2. HÃY ĐÁP LỜI THEO ............................... CỦA NGƯỜI ĐÒI HỎI. 

  Cần phải làm cho người ta hiểu được rằng quý vị không chỉ đơn thuần khước từ họ 
cho xong mà thực ra quý vị thực lòng muốn giúp đỡ họ. Hãy cho họ biết rằng chính 
những sự ràng buộc về thời gian đã ngăn trở không cho phép quý vị thực hiện cho họ 
loại công việc họ đáng được. 

 
 3. HÃY TRÌ HOÃN ............................, HÃY TẠO RA ĐƯỢC ........................... 
  Hãy nghĩ đến một cách giúp họ hoàn thành được nhiệm vụ của họ. Giúp cho họ có 

được sự tự tin rằng họ sẽ thực hiện được nhiệm vụ ấy, hoặc tìm cho họ một người 
giúp đỡ khác. Những điều như thế sẽ giúp cho họ giải quyết được công việc của họ. 

 
 
 Để Tận Dụng Thời Gian Của Quý Vị... 
  
 1. Hãy lập danh sách NHỮNG VIỆC CẦN PHẢI LÀM. 
  Hãy viết ra giấy những điều mà quý vị sẽ phải hoàn thành. 
 
 2. Hãy sắp đặt CÁC SỰ ƯU TIÊN. 
  Hãy đặt những việc quan trọng hơn hết ở đầu danh sách. 
 
 3. Phải tránh CHỦ NGHĨA CẦU TOÀN. 

Hãy làm công việc ở một mức tốt đẹp nhất có thể được, thế nhưng chủ nghĩa cầu toàn 
là một loại tư tưởng cực đoan mà quý vị cần phải tránh nếu nó làm mất quá nhiều thời 
gian. 

 
 4. Hãy TRA XÉT mọi sự. 

Đừng để thói quen hoặc xúc cảm khiến quý vị không thể mạnh dạn loại trừ một điều 
gì đó khỏi danh sách những việc định làm. Nếu có điều gì không tác dụng, hãy loại 
bỏ ngay. 

 
 5. Hãy chấp nhận SỰ CĂNG THẲNG. 

Đừng để sự căng thẳng làm tê liệt quý vị. Hãy vận dụng sự căng thẳng để nó giúp 
đem quý vị đến đích. Lắm khi sự căng thẳng giúp cải thiện được sự tập trung của quý 
vị và giúp cho quý vị có đủ năng lực để hoàn tất công việc một cách hiệu quả. 

 
 6. Hãy tránh SỰ BỀ BỘN. 

Sự bề bộn luôn nảy sinh trong quá trình làm việc. Đừng phí thời gian vào việc tìm 
kiếm bằng cách hãy sắp đặt mọi thứ theo một trật tự hợp lý. 

 
 7. Hãy tránh SỰ TRÌ HOÃN. 

Việc cần làm trước phải làm trước. Thông thường, những việc dễ và không cần thiết 
lắm đều có thể được làm sau. 
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 8. Hãy giữ đừng để bị NGẮT QUÃNG và RỐI TRÍ. 
Hãy giảm đến mức tối thiểu những khoảng thời gian bị người khác chen vào khiến 
quý vị phải ngừng công việc chính đang làm. 

 
 9. Hãy làm chủ CÁC NHƯỢC ĐIỂM. 

Trong cương vị nhà lãnh đạo, hãy nhận biết sở trường của mình, và hãy sử dụng 
những người có ân tứ trong Ban Lãnh Đạo hay những người tình nguyện để họ đảm 
nhiệm những phần việc sở đoản của quý vị. Đó chính là một nét đẹp trong Hội 
Thánh. 

 
 10. Hãy sử dụng LỊCH GHI NHỚ. 

Việc phân phối thời gian trong mỗi ngày làm việc sẽ giúp tiết kiệm được nhiều thời 
gian và giúp ưu tiên hóa được công tác của quý vị. 

 
 
 Tự Đánh Giá: Ba Câu Hỏi Khôn Ngoan... 
 
 
 Về Sự Đòi Hỏi: 
 
 ĐIỀU GÌ ........................... NƠI TÔI? 

Khi quý vị cảm thấy bị áp đảo vì những việc phải làm, hãy dừng lại và sắp xếp lại những 
việc phải làm từ trong danh sách những việc quý vị muốn làm. Bổn phận của chúng ta tất 
nhiên phải là những điều ưu tiên phải làm, thế nhưng lắm khi chúng ta chợt nhận ra rằng 
không nhất thiết cần phải làm lắm việc đến thế; thật ra có những việc chúng ta chọn để 
làm mà cứ tưởng rằng cần phải làm. Chỉ cần đơn giản đặt câu hỏi: Tôi phải làm gì? Điều 
gì thật sự đòi hỏi tôi phải làm? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 Về Kết Quả: 
 
 ĐIỀU GÌ ĐEM LẠI ........................ LỚN HƠN HẾT? 

Khi sắp xếp những sự ưu tiên, phải đặt câu hỏi: Điều gì đem lại cho tôi kết quả lớn nhất? 
Quý vị phải dành thời gian cho những công việc thuộc sở trường của quý vị. Một người 
khôn ngoan sẽ không phí sức trong việc theo đuổi những công việc không phù hợp với 
mình. Hãy tìm cho biết ân tứ của mình là gì và sử dụng quỹ thời gian vào những lĩnh vực 
ấy. Những hoạt động nào có kết quả nhất đối với quý vị? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Về Sự Khích Lệ: 
 
ĐIỀU GÌ KHIẾN CHO TÔI ĐƯỢC ............................ NHẤT? 
Cuối cùng, khi sắp xếp các thứ tự ưu tiên riêng của mình, hãy tìm xem lĩnh vực riêng mà 
mình hoàn thành tốt nhất. Đức Chúa Trời sẽ ban cho một sự thỏa lòng sâu đậm khi quý vị 
làm đúng theo điều mà Ngài ban ân tứ cho quý vị và kêu gọi quý vị làm. Không còn gì dễ 
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dàng hơn là bỏ qua những gì mình không muốn làm. Khi đến gần hơn với sứ mệnh được 
Đức Chúa Trời ban cho, quý vị sẽ kinh nghiệm được sự hoàn thành viên mãn hơn. Quý vị  
thấy điều gì sẽ khích lệ được quý vị nhiều hơn hết? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Hãy Viết Ra 20% Ưu Tiên Hàng Đầu... 
 
Hãy nhớ lại nguyên tắc 80 / 20. Nên nhớ rằng sự hoạt động không thể được xem là sự 
hoàn thành. Hãy trả lời cho các câu hỏi sau đây dựa theo sở trường lãnh đạo và thứ tự ưu 
tiên của quý vị: 
 
Những ai là người thuộc nhóm 20% có ảnh hưởng nhất mà quý vị nên đầu tư thời 
gian? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Trong cương vị nhà lãnh đạo, những hoạt động nào đem lại cho quý vị kết quả lớn 
nhất?  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Vai trò lãnh đạo nào mà quý vị có thể nắm khiến đem lại kết quả cá nhân viên mãn 
nhất? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ai là những nhà lãnh đạo tiềm tàng ở chung quanh để quý vị có thể trang bị cho họ 
bước vào chức vụ hay chức phận lãnh đạo? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Còn những ưu tiên nào khác mà quý vị phải theo đuổi trong khi quý vị nổ lưc lãnh đạo 
dân sự? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SSẮẮPP  ĐẶĐẶTT  ƯƯUU  TTIIÊÊNN    
VÀ VÀ QQUUYYẾẾTT  ĐĐỊỊNNHH  

  
  
 Các Bài Học Rút Từ Nguyên Tắc 80 / 20 
 
 1. SỰ HOẠT ĐỘNG KHÔNG THỂ ĐƯỢC XEM LÀ SỰ HOÀN THÀNH. 
 
 2. HÃY LÀM VIỆC THÔNG MINH HƠN CHỨ KHÔNG NÊN VẤT VẢ HƠN. 
 
 3. HÃY TỔ CHỨC, NẾU KHÔNG SẼ PHẢI KHỔ. 
 
 4. HÃY ĐÁNH GIÁ, NẾU KHÔNG SẼ PHẢI CHỊU TRÌ TRỆ. 
 

5. HÃY HOẠCH ĐỊNH THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN. 
 

6. SỰ ĐỐI PHÓ KHÔNG PHẢI LÀ SỰ LÃNH ĐẠO. 
 
 7. HÃY TRÁNH KHỎI NHỮNG VIỆC TỦN MỦN. 
 
 
 Làm Thế Nào Để Có Thể Khước Từ Một Cách Nhã Nhặn... 
 
 1. KHƯỚC TỪ Ý TƯỞNG CHỨ KHÔNG KHƯỚC TỪ CON NGƯỜI 
                                                                                                        
 2. HÃY ĐÁP LỜI THEO SỰ QUAN TÂM CỦA NGƯỜI ĐÒI HỎI. 
                                                                                                     
 3. HÃY TRÌ HOÃN MỘT CÁCH KHÔN KHÉO, HÃY TẠO RA ĐƯỢC SỰ THAY 

THẾ 
 
 
 Tự Đánh Giá: Ba Câu Hỏi Khôn Ngoan... 
 
 1. ĐIỀU GÌ ĐÒI HỎI NƠI TÔI? 
 
 2. ĐIỀU GÌ ĐEM LẠI KẾT QUẢ LỚN HƠN HẾT? 
 

3. ĐIỀU GÌ KHIẾN CHO TÔI ĐƯỢC KHÍCH LỆ NHẤT? 
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TTRRAAUU  DDỒỒII  KỸ KỸ NNĂĂNNGG  QQUUẦẦNN  CHÚCHÚNNGG  
TTRROONNGG  TTHHUUẬẬTT  LÃLÃNNHH  ĐĐẠẠOO  

 
 

Một Chức Năng Quan Trọng Của Các Mối Quan Hệ  
Trong Thuật Lãnh Đạo  

“Vì Ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như Ta đã làm cho các ngươi” 
(Gi. 13:15) 

 
 
 
Chắc chắn rằng không ai có thể làm mẫu mực về kỹ năng quần chúng tài giỏi hơn chính Đức 
Chúa Jêsus. Khắp mọi nơi Đức Chúa Jêsus đến, dân chúng đều theo Ngài. Tại sao vậy? Ấy là 
vì hiển nhiên rằng quần chúng là niềm hăng say của Ngài. Ngài đáp ứng các nhu cần cho họ ở 
bất cứ nơi nào Ngài gặp gỡ họ. Ngài can thiệp cho họ về thuộc thể, thuộc linh, và cả về tình 
cảm nữa. 
Nền móng của thuật lãnh đạo là quần chúng. Có một câu tục ngữ nói rằng “Ai nghĩ rằng mình 
lãnh đạo, nhưng chẳng hề có ai đi theo cả, thì chỉ là một người hoang tưởng”. Nếu quý vị 
không thể liên hệ với quần chúng được, họ sẽ không đi theo quý vị. Theo thời gian, các mối 
quan hệ sẽ làm cho thành hoặc làm cho bất thành một nhà lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo hiệu quả 
không tập chú vào chính họ hoặc các thành công của họ. Họ là những con người lưu tâm đến 
người khác. Đối với họ, thành công có nghĩa là phát triển được quần chúng. 
 
BỐN LẼ THẬT VỀ THUẬT LÃNH ĐẠO VÀ QUẦN CHÚNG 
 
1. Con người là VỐN QUÝ hơn hết của Hội Thánh. 
2. Vốn quý hơn hết của một nhà lãnh đạo là KỸ NĂNG QUẦN CHÚNG. 
3. Một nhà lãnh đạo tốt có thể lãnh đạo được nhiều nhóm người khác nhau vì thuật lãnh đạo 

là thuật về QUẦN CHÚNG.  
4. Quý vị có thể có kỹ năng quần chúng nhưng không phải là một NHÀ LÃNH ĐẠO giỏi, 

nhưng quý vị không thể là một nhà lãnh đạo giỏi mà thiếu kỹ năng quần chúng. 
 
LU. 10:30-37 
 
Đức Chúa Jêsus kể câu chuyện này nhằm giải đáp cho câu hỏi “Ai là người lân cận tôi?”. Ngài 
kể về một người bị cướp bóc, đánh đập trên đường đi, và bị bỏ cho chết. Sau đó, có hai vị chức 
sắc tôn giáo lần lượt đi ngang qua, nhưng chẳng hề dừng lại. Có thể là họ đang trên đường đi 
thực hiện một công việc tôn giáo nào đó. Kế đến, có một người Samari đi ngang qua, và đã 
dừng lại để giúp đỡ cho nạn nhân, đã chăm sóc cho người ấy đến khi được lành. Đức Chúa 
Jêsus hỏi: Trong câu chuyện này, ai là người lân cận? 
Đức Chúa Jêsus đã dạy qua ẩn dụ này rằng các mối quan hệ và chức vụ không chỉ dừng lại ở 
nhóm bạn bè thân cận nhất của mình (Lu. 10:36-37). Đức Chúa Jêsus dạy cho thấy rằng các 
mối quan hệ con người còn quan trọng hơn nhiều hoạt động tôn giáo mà chúng ta thực hiện 
(Ma. 5:23-24). Ngài cũng dạy về lẽ thật sau đây: 
 
CÁCH MÀ QUÝ VỊ NHÌN NHẬN CHÍNH MÌNH  
CŨNG LÀ CÁCH MÀ QUÝ VỊ NHÌN NHẬN QUẦN CHÚNG 
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Câu chuyên “Người Samari Nhân Lành” minh họa cho chúng ta thấy được cách chúng ta đối 
xử  với người khác dựa theo cách mà chúng ta nhìn nhận chính mình. Hãy để ý các cách đối 
xử mà nạn nhân trong câu chuyện này đã phải chịu: 
 
1. BỌN CƯỚP 
 Họ sử dụng quần chúng. 
 Họ lôi kéo nhiều người. 
 Họ xem tha nhân chỉ là ..................................... 
 
2. CÁC THẦY TẾ LỄ 
 Họ là những người giữ luật. 
 Họ là người thuần chủng. 
 Họ xem tha nhân chỉ là ..................................... 
 
3. NGƯỜI SAMARI 
 Người này bị coi khinh. 
 Người này hiểu được nỗi đau khi bị bỏ ngơ. 
 Người này xem tha nhân là .............................. 
 

Trong cương vị người lãnh đạo, quý vị thường bị cám dỗ làm cả ba điều ấy: Vừa bóc lột, 
vừa tránh né, và vừa yêu dân sự (quần chúng) trong chức vụ hàng tuần của mình. Mục 
tiêu đúng là chúng ta phải bỏ qua quá khứ của họ và nhận thức cho được nhu cần của họ 
là gì. 
 
 
Thuật Lãnh Đạo Ở Chỗ Các Mối Quan Hệ 

 
Nhiều năm trước đây, một số nhà lãnh đạo Cơ Đốc ngồi lại với nhau trong một cuộc họp 
thượng đỉnh. Mục đích của cuộc họp là để thống nhất việc tóm tắt niềm tin Cơ Đốc lại chỉ 
trong một câu. Thực ra, họ đã tiến xa hơn thế. Họ đã tóm tắt được Cơ Đốc Giáo qua chỉ 
duy nhất một tiếng. Tiếng duy nhất mà họ đã chọn là... 
 

Cơ Đốc Giáo Là CÁC MỐI QUAN HỆ 
 
Chúng ta được phân biệt với mọi tôn giáo khác trên cõi đời này là ở tính tập trung vào các 
mối quan hệ. Đức tin của chúng ta được xây dựng thông qua các mối quan hệ chứ không 
phải là các tín điều hay quy tắc. Hãy để ý điều này: Khi Đức Chúa Jêsus được hỏi về Đại 
Giới Mạng (Điều Răn Lớn), Ngài phán: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu 
mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi” (Mối quan hệ chiều đứng) và “Ngươi hãy yêu kẻ lân 
cận như mình”1 (Mối quan hệ chiều ngang). Đức Chúa Jêsus không phán rằng “Nhờ các 
ngươi thuộc lòng nhiều Kinh Thánh mà người ta biết các ngươi là môn đồ Ta”, Ngài dạy 
cho chúng ta biết rằng chính qua cách chúng ta xử lý các mối quan hệ mà tha nhân nhận 
biết được chúng ta là môn đồ Ngài. Chúng ta đã yêu tha nhân ra sao? 
 
 

CÂU HỎI: 
 

Hãy nghĩ về những người mà quý vị khó yêu nhất trong đời.  
Tại sao họ bị xem là khó yêu? Quý vị nhìn nhận họ như thế nào? 

 
                                                           
1 Ma. 22:37, 39 ._ND.  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CÂU HỎI: 
 

Làm thế nào để quý vị có thể bắt đầu nhìn nhận tha nhân  
theo cách của người Samari nhân lành? 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
“Người ta không cần biết quý vị biết bao nhiêu  

mãi cho đến khi họ biết quý vị quan tâm bao nhiêu”  
(Tiến Sĩ John C. Maxwell) 

 
 
Một Định Nghĩa Về Nhà Lãnh Đạo Thuộc Linh... 
 

“NHÀ LÃNH ĐẠO THUỘC LINH 
LÀ NGƯỜI BIẾT GÁNH VÁC TRÁCH NHIỆM 
ĐỐI VỚI SỰ LÀNH MẠNH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN 

CỦA CÁC MỐI QUAN HỆ CỦA MÌNH.” 
 

 
Bốn Minh Họa Bằng Lời... 
 
1. SỰ TƯƠNG ĐỒNG VỚI .......................................... 
 (Người chủ nhà luôn luôn đi bước trước trong việc làm cho khách cảm thấy dễ chịu). 

Trong cương vị nhà lãnh đạo, quý vị phải “làm chủ” các mối quan hệ và cuộc đối 
thoại của mình. Nhà lãnh đạo sẽ không bao giờ là “khách” trong các mối quan hệ cả. 
Biết những gì một người chủ nhà tốt phải làm nơi nhà mình, chúng ta cũng phải có 
năng lực ấy với quần chúng ở bất cứ nơi nào. 

 
 2. SỰ TƯƠNG ĐỒNG VỚI ......................................... 

(Thầy thuốc giỏi biết đặt câu hỏi. Họ cứ thăm dò cho đến khi biết được cần phải làm 
gì cho bệnh nhân). 
Khi cố gắng tìm biết nhu cần của quần chúng, hãy đặt câu hỏi cho đến khi quý vị có 
thể nhận biết được hoàn cảnh của họ. Chỉ khi nào được như thế rồi quý vị mới có thể 
nói lên cần của họ. Đừng bao giờ kê đơn thuốc trước khi chẩn đoán được bệnh trạng. 

 
 3. SỰ TƯƠNG ĐỒNG VỚI ......................................... 

(Người cố vấn giỏi cũng là người biết lắng nghe tốt và giải nghĩa được những gì họ 
đã nghe). 
Trong cương vị nhà lãnh đạo có một kỹ năng quần chúng vững chắc, qúy vị phải giữ 
vai người nghe tích cực. Quý vị phải bằng việc đối thoại không lời mà hiểu được tha 
Nhiều nhà lãnh 
đạo phạm sai lầm 
khi tách rời chức 
phận lãnh đạo 
khỏi các mối quan 
hệ. 
Đó là điều thường 
xảy ra khi có một 
người bước vào 
chức phận lãnh 
đạo với sự tưởng 
lầm rằng tất cả 
mọi người đều sẽ 
răm rắp theo mình 
nhờ ở cái địa vị 
mới vừa có được 
này... 
 
Trau Dồi Kỹ Năng Quần Chúng 

nhân và đồng hóa được với họ. Chúng ta phải có năng lực nói bằng cách lắng nghe. 
  
 4. SỰ TƯƠNG ĐỒNG VỚI ......................................... 

(Người hướng dẫn du lịch không phải chỉ giao hảo với khách mà còn phải đưa khách 
đến được nơi cần đến). 
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Năng lực quần chúng của một nhà lãnh đạo phải hình thành được khả năng đưa được 
quần chúng đến một đích điểm. Mục đích của chúng ta không phải chỉ là được người 
ta thích, mà là phải đưa được họ vào một cuộc hành trình mà nếu cứ để cho tự họ đi 
thì không sao họ đạt đích được. 

 
Nhà lãnh đạo phải nắm giữ một vai trò thích hợp theo nhu cần của người họ đang lãnh 
đạo. Công việc của chúng ta là “kết nối” với quần chúng, để rồi chúng ta có thể đưa họ 
bước vào cuộc hành trình được. 
 
 
 
 

KẾT NỐI 
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Chủ Nhàø Cố Vân HD. Viên Thầy Thuốc 

 
                                           

Nhà Lãnh Đạo Phải Biết Gì Về Dân Sự Mình... 
 

 1. NGƯỜI TA THƯỜNG KHÔNG ĐƯỢC ........................ HÃY GIÚP HỌ TIN CẬY. 
 

Nguyên Tắc Then Chốt: 
“Chỉ những kẻ gây thương tổn mới làm tổn thương người khác” 

 
  a. Phần lớn người ta thường không được bảo an trong những lĩnh vực nào đó của 

cuộc sống. 
  b. Phần lớn những người không được bảo an đều trông đợi được bảo an. 

  c. Một môi trường bảo an chỉ có thể được đem lại nhờ những người an lành và tự 
tin. 

 
“Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành” 

(Hê. 10:24) 
 

2. NGƯỜI TA  THƯỜNG MUỐN CẢM THẤY .................. HÃY TÔN TRỌNG HỌ. 
 

Nguyên Tắc Then Chốt: 
“Để xử lý chính mình, hãy dùng khối óc; để đối đãi tha nhân, hãy dùng tấm lòng” 

 
 Khi quý vị nhìn nhận và tôn trọng tha nhân bằng lời... 
  HÃY THÀNH THẬT: Hãy thật lòng trong những gì nói ra. 
  HÃY CỤ THỂ: Hãy tách bạch thật rõ ràng những gì được nói. 
  HÃY CÔNG NHIÊN: Hãy nói những lời tôn trọng trước mặt nhiều người. 
  HÃY GẦN GŨI: Hãy tiến xa hơn thái độ kiểu cách, hãy nói một cách gần gũi. 
 

“Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em;  
hãy lấy lẽ kính nhường nhau” 

(Rô. 12:10) 
 

3. NGƯỜI TA AI CŨNG MONG CÓ MỘT ...................................... HÃY ĐEM LẠI  
 HY VỌNG CHO HỌ. 

Trong Thuật Lãnh Đạo 
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Nguyên Tắc Then Chốt: 

“Chìa khóa cho ngày hôm nay ở niềm tin vào ngày mai” 
 

Mỗi người đều sống cho một điều tốt đẹp sẽ đến nào đó. Hễ khi nào không còn hy 
vọng về tương lai thì sẽ mất ngay năng lực cho hiện tại. Nhiều năm trước có một cuộc 
khảo sát để tìm hiểu xem các Mục Sư có hiệu quả giống nhau về điểm gì. Họ đều có 
chung một nét đặc trưng: Mỗi người đều nói rằng mục tiêu chính của họ trong mỗi 
chúa Nhật là làm cho dân sự có hy vọng. 

 
“21Ta nhớ lại sự đó thì có sự trông mong: 

22Ấy là nhờ sự nhân từ của Đức Giêhôva mà  chúng ta chưa tuyệt.  
Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt; 

23Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.” 
(Ca. 3:21-23) 

 
 

4. NGƯỜI TA CẦN ĐƯỢC ......................... HÃY LẮNG NGHE HỌ. 
 

Nguyên Tắc Then Chốt: 
“Để kết nối được với tha nhân,  

hãy thấu cảm với những điểm chính trong tấm lòng của họ” 
 
 Để biết những điểm chính trong tấm lòng một người, hãy để ý... 
  Họ thường nói về điều gì? 
  Họ thường thở than về điều gì? 
  Họ thường ước mơ về điều gì? 
  Họ thường được vui về điều gì? 
  Họ thường định làm gì? 
 

“Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc” 
(Rô. 12:15) 

 
 

5. NGƯỜI TA THƯỜNG THIẾU ............................. HÃY TÌM HƯỚNG GIÚP HỌ. 
 

Nguyên Tắc Then Chốt: 
“Người ta thường có thể tự cầm lái được, 

nhưng phải cần có nhà lãnh đạo vẽ giúp cho họ hải trình” 
 
  Nhà lãnh đạo phải biết đường. 
  Nhà lãnh đạo phải từng trải. 
  Nhà lãnh đạo phải chỉ đường. 
 

“1Tôi gởi lời khuyên nhủ này cho các bậc Trưởng Lão trong anh em,  
tôi đây cũng là Trưởng Lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ,  

và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra:  
2Hãy chăn bầy Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em;  
làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng;  

chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm” 
(1Phi. 5:1-2) 

 
 

Trau Dồi Kỹ Năng Quần Chúng 
Trong Thuật Lãnh Đạo 
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6. NGƯỜI TA THƯỜNG Ở TRONG TÌNH TRẠNG ...................................  
 HÃY NÓI VỀ NHU CẦN CỦA HỌ TRƯỚC TIÊN. 
 

Nguyên Tắc Then Chốt: 
“Người ta cần được chăm sóc trước khi họ được chăm sóc” 

 
PHẦN LỚN NGƯỜI TA NGHĨ RẰNG… NHÀ LÃNH ĐẠO PHẢI… 
Hoàn cảnh của họ thật đặc biệt. Đặt dân sự mình lên trên hết. 
Nan đề của họ là trầm trọng nhất. Biết rõ nhu cần của dân sự mình. 
Lầm lỗi của họ có thể cho qua được. Thấy được bức tranh toàn cảnh. 
Thì giờ của họ là quý hơn hết Yêu thương dân sự mình để giúp 

họ tăng trưởng. 
 

“Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình,  
nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa” 

(Phil. 2:4) 
 
7. NGƯỜI TA THƯỜNG ........................... HÃY KHÍCH LỆ HỌ. 
 

Nguyên Tắc Then Chốt: 
“Những gì đáng làm, hãy làm đi”. 

 
 Một Cuộc Thực Nghiệm... 
 

  Nhiều năm trước, người ta đã tiến hành một cuộc thực nghiệm để tìm hiểu khả năng 
chịu đựng đau đớn của con người. Một người có thể đứng chân trần trong một thùng 
nước đá được bao lâu? Người ta đã khám phá ra rằng khi có người ở bên cạnh người 
thực nghiệm để khích lệ, họ có thể chịu đựng được nỗi đau khi đứng như thế gấp hai 
lần so với những người không có người khích lệ họ. 

 
“12Vậy anh em là kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu 

của Ngài,  hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng,  
mềm mại, nhịn nhục, 13nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, 

thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau:  
Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy.” 

(Côl. 3:12-13) 
 
 8. NGƯỜI TA THƯỜNG MUỐN ............................ HÃY GIÚP HỌ THẮNG LỢI. 
 

Nguyên Tắc Then Chốt: 
“Hãy đến với mọi người và giúp họ đạt được mục tiêu của mình.  

Sự thắng lợi có đến ngàn người cha; nhưng sự thất bại luôn luôn chỉ là một kẻ mồ côi” 
 

CÂU HỎI: 
 

Những từ liệu này có chung nhau về điều gì? 
 

Quyết tâm cao Sự hưng phấn Đà tiến 
Sự lạc quan Nghị lực Sự hứng thú 

 
Trau Dồi Kỹ Năng Quần Chúng 

Trong Thuật Lãnh Đạo 
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TRẢ LỜI: 

 
 Điểm chung đó là sự chiến thắng. Ai cũng muốn được ở trong một tập thể  
kinh nghiệm được những sự chiến thắng và đạt được các mục đích theo đuổi.  

Nhà lãnh đạo phải biết cung ứng điều này cho dân sự mình. 
 

“9Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình.  
10Nếu người này sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên;  

nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã,  
không có ai đỡ mình lên” 

(Truyền. 4:9-10) 
 
 9. NGƯỜI TA KHÁT KHAO ............. HÃY CUNG ỨNG CHO HỌ MỘT CỘNG 

ĐỒNG. 
 

Nguyên Tắc Then Chốt: 
“Hãy thực hiện nguyên tắc 101%:  

Hãy tìm chỉ cần 1% điểm chung mà bạn có với người khác,  
để rồi dồn hết 100% nổ lực của bạn xây dựng nó” 

 
  Lời Kinh Thánh luôn luôn nói về cộng đồng, từ vườn Êđen buổi ban đầu cho đến 

Thành Đức Chúa Trời trong trạng thái đời đời. Chúng ta không bao giờ định thực 
hiện một cuộc lữ hành Cơ Đốc đơn độc. Tân Ước dạy cho chúng ta biết rằng chúng ta 
là “chi thể của nhau”. Từ liệu “thánh đồ” không bao giờ xuất hiện trong Kinh Thánh 
Tân Ước ở hình thức số ít cả. Từ liệu này xuất hiện dưới hình thức số nhiều rất nhiều 
lần. 

 
 “Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; 

và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác đều cùng vui mừng” 
(1Cô. 12:26) 

 
 10. NGƯỜI TA THƯỜNG ĐI TÌM .............. ĐỂ NOI THEO. HÃY LÀM GƯƠNG 

SÁNG. 
 

Nguyên Tắc Then Chốt: 
“Người ta sẽ làm theo những gì họ thấy” 

 
  Gương Sáng Bằng Đời Sống... 
 
  Các môn đồ đầu tiên của Thánh Francis Assisi muốn biết họ phải đi ra để thi hành 

chức vụ như thế nào. Thánh Francis Assisi khuyên họ: “Hãy rao giảng Tin Lành; nếu 
thấy cần, mới dùng lời nói”. 

 
“Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy” 

(1Cô. 11:1) 
 
 
 
 
 
 

 
Trau Dồi Kỹ Năng Quần Chúng 

Trong Thuật Lãnh Đạo 
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BÀI TẬP: 
 

 Điều khiến quý vị phải tranh chiến nhiều nhất về vấn đề quan hệ là gì? Hãy kể ra mấy 
người mà quý vị tin rằng Đức Chúa Trời mời gọi quý vị đi bước trước  

trong các mối quan hệ và lãnh đạo họ cho tốt hơn. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  

ÁP DỤNG: 
 

 Làm thế nào để quý vị có thể vượt qua các sự tranh chiến ấy  
để có thể kết nối được với họ? 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Mỗi Người Trong Quý Vị Đều Có Thể Là  
Một Con Người Của Quần Chúng Được! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trau Dồi Kỹ Năng Quần Chúng 

Trong Thuật Lãnh Đạo 
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TTRRAAUU  DDỒỒII  KỸ KỸ NNĂĂNNGG  QQUUẦẦNN  CHÚCHÚNNGG  
TTRROONNGG  TTHHUUẬẬTT  LÃLÃNNHH  ĐĐẠẠOO  

  
 Cách Mà Quý Vị Nhìn Nhận Chính Mình  
 Cũng Là Cách Mà Quý Vị Nhìn Nhận Quần Chúng 

 
 1. BỌN CƯỚP 
  Họ sử dụng quần chúng. 
  Họ lôi kéo nhiều người. 

 Họ xem tha nhân chỉ là NẠN NHÂN ĐỂ TRẤN LỘT. 
 2. CÁC THẦY TẾ LỄ 
  Họ là những người giữ luật. 
  Họ là người thuần chủng. 

 Họ xem tha nhân chỉ là CHUYỆN RẮC RỐI CẦN TRÁNH. 
 3. NGƯỜI SAMARI 
  Người này bị coi khinh. 
  Người này hiểu được nỗi đau khi bị bỏ ngơ. 

 Người này xem tha nhân là NGƯỜI ĐỂ YÊU. 
 
 
Bốn Minh Họa Bằng Lời... 

 
1. SỰ TƯƠNG ĐỒNG VỚI NGƯỜI CHỦ NHÀ. 
2. SỰ TƯƠNG ĐỒNG VỚI NGƯỜI THẦY THUỐC. 
3. SỰ TƯƠNG ĐỒNG VỚI NGƯỜI CỐ VẤN. 
4. SỰ TƯƠNG ĐỒNG VỚI NGƯỜI HƯƠNG DẪN DU LỊCH 
 
 
Nhà Lãnh Đạo Phải Biết Gì Về Dân Sự Mình... 
 
1. NGƯỜI TA THƯỜNG KHÔNG ĐƯỢC BẢO AN. HÃY GIÚP HỌ TIN CẬY. 
2. NGƯỜI TA  THƯỜNG MUỐN CẢM THẤY ĐẶC BIỆT. HÃY TÔN TRỌNG 

HỌ. 
 3. NGƯỜI TA AI CŨNG MONG CÓ MỘT NGÀY MAI. 
  HÃY ĐEM LẠI HY VỌNG CHO HỌ. 
 4. NGƯỜI TA CẦN ĐƯỢC THẤU CẢM. HÃY LẮNG NGHE HỌ. 
 5. NGƯỜI TA THƯỜNG THIẾU PHƯƠNG HƯỚNG. HÃY TÌM HƯỚNG GIÚP 

HỌ. 
6. NGƯỜI TA THƯỜNG Ở TRONG TÌNH TRẠNG CÓ CẦN.  
 HÃY NÓI VỀ NHU CẦN CỦA HỌ TRƯỚC TIÊN. 
7. NGƯỜI TA THƯỜNG KÉM CHỊU ĐỰNG VỀ XÚC CẢM. HÃY KHÍCH LỆ HỌ. 

 8. NGƯỜI TA THƯỜNG MUỐN THÀNH CÔNG. HÃY GIÚP HỌ THẮNG LỢI. 
 9. NGƯỜI TA KHÁT KHAO CÁC MỐI QUAN HỆ. 
  HÃY CUNG ỨNG CHO HỌ MỘT CỘNG ĐỒNG. 
 10. NGƯỜI TA THƯỜNG ĐI TÌM MẪU MỰC ĐỂ NOI THEO.  
  HÃY LÀM GƯƠNG SÁNG. 
 

 
Trau Dồi Kỹ Năng Quần Chúng 

Trong Thuật Lãnh Đạo 
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LLÊÊNN  KKẾ HOẠẾ HOẠCCHH  CCHHOO  CCHHIIẾẾNN  LLƯỢƯỢCC  
 

 
Việc Thất Bại Trong Sự Lập Kế Hoạch  

Phải Là Một Kế Hoạch Để Thất Bại 
 

“Vậy, xin Chúa ban cho tôi sự khôn ngoan và tri thức,  
để tôi ra vào trước mặt dân sự nầy;  

vì ai dễ xét đoán được dân của Chúa rất đông dường kia?” 
(2Sử. 1:10) 

 
 

Bí quyết của việc lên kế hoạch một cách xuất sắc là ở sự tập trung. Vua Salômôn không 
cầu xin cho mình sự giàu có hay danh tiếng, mà là cầu xin sự khôn ngoan để có thể lãnh 
đạo dân sự của Đức Chúa Trời. Salômôn minh chứng một phương diện then chốt của 
thuật lãnh đạo: Biết mình sẽ đi về đâu ngay trước khi kêu gọi người khác đi theo mình. 
Một khi sứ mệnh cá nhân và sứ mệnh chung của quý vị được minh định, sẽ dễ dàng để 
chọn lọc phương pháp hơn. Tất cả những nổ lực xuất sắc của con người đều chứa đựng 
hai phương diện: Thiên ý và nhân định. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một sứ mệnh, 
trên cương vị là những nhà lãnh đạo, sứ mệnh ấy đòi hỏi chúng ta phải biết lên kế hoạch. 
 
Hoàn Thành Sứ Mệnh 
 

Tôi có hiểu biết đầy đủ về sứ mệnh cá nhân của mình không?  Có  Có Thể  Không 
Tôi có hiểu biết đầy đủ về các năng lực của mình chưa?  Có  Có Thể  Không 
Tôi có hiểu biết hết về các năng lực của tập thể mình chưa?  Có  Có Thể  Không 
Tôi có liên tục nhận được phản hồi và các sự trao đổi cởi mở không?  Có  Có Thể  Không 
Tôi có vận dụng các thông tin ấy vào việc điều chỉnh và thay đổi nếu 
thấy cần không?  Có  Có Thể  Không 

 
CÂU HỎI: 

 
Sứ mệnh cá nhân của tôi là gì? 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CÂU HỎI: 
 

Sự gì ngăn trở tôi đối với việc hoàn thành sứ mệnh này? 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

MẪU MỰC KINH THÁNH VỀ VIỆC LÊN KẾ HOẠCH... 
 
Đức Chúa Trời Đã Làm Điều Ấy... 

 
Lên Kế Hoạch Cho Chiến Lược 
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“Ngươi há chẳng nghe rằng Ta đã làm sự đó từ lâu, đã định từ đời xưa hay sao? Hiện 
nay Ta khiến xảy ra, hầu cho ngươi phá các thành bền vững nên gò đống đổ nát.” 
(Ês. 37:26) 
 
Nôê Đã Làm Như Thế... 
 
Nôê đã nhận lãnh những sự chỉ dẫn rành mạch của Đức Chúa Trời để đóng con tàu. Đức 
Chúa Trời đã cho Nôê các kích thước chi tiết, và Nôê đã trung tín thực hiện kế hoạch lớn 
này. Nôê đã hoàn thành việc đóng con tàu, giống y như Đức Chúa Trời đã truyền, mất 
120 năm. Con tàu đã được đóng một cách hoàn mỹ đến độ nó đã chống chịu được qua 40 
ngày mưa như thác đổ, và sau đó đã bồng bềnh gần hết một năm cho đến khi nước lụt rút 
hẳn (Sáng. 7-9). 
 
Nêhêmi Đã Làm Như Thế...  
 
Kế hoạch lớn của Nêhêmi là trông nom việc tái thiết tường thành Giêrusalem. Nêhêmi đã 
hình dung trước sự hoàn tất công trình, và rồi đã lên kế hoạch cho việc thực hiện. Công 
trình đã được hoàn thành sau 52 ngày nhờ việc mỗi gia đình đã được phân công phải thực 
hiện một phần của tường thành. Nêhêmi đã lên kế hoạch và tổ chức thực hiện một cách tốt 
đẹp hết sức (Nê. 1-5). 
 
Đavít Đã Làm Như Thế... 
 
Kế hoạch lớn của Đavít là xây dựng Đền Thờ (2Sa. 7). Đức Chúa Trời đã không cho phép 
Đavít xây dựng công trình này vì cớ sự can dự quá nhiều của Đavít đối với chiến chinh 
(1Vua. 5:2-3). Tuy nhiên, khi Salômôn được chọn để nối ngôi Đavít, Đavít đã chuyển 
giao cho Salômôn kế hoạch hoàn chỉnh cho việc xây dựng Đền Thờ và một danh sách đầy 
đủ mọi vật liệu cần thiết. Sau 7 năm thi công, công trình đã được hoàn thành, và thế là kế 
hoạch lâu dài của Đavít đã được hoàn thành. 
 
Đức Chúa Jêsus Đã Kể Ẩn Dụ Về Điều Ấy... 
 
Chúng ta thường không nhìn thấy sự dạy dỗ rất thường xuyên của Đức Chúa Jêsus về việc 
cần thiết phải vạch chiến lược và lên kế hoạch. Trong các ẩn dụ Ngài kể, Ngài đã tách 
bạch cho thấy việc không lên kế hoạch tỉ mỉ là một điều thiếu khôn ngoan: 

 Người Khôn Và Người Dại: Ma. 7:24-27 
 Người Xây Tháp Phải Tính Phí Tổn: Lu. 14:28-30 
 Vua Lên Kế Hoạch Tác Chiến: Lu. 14:30-31 
 Người Quản Gia Bất Trung: Lu. 16:1-8 

 B
AMỘT TƯƠNG LAI THAY ĐỔI 

 
Đường Cong Biểu Diễn Cho Sự Tăng Trưởng...  
Charles Handy cho biết rằng phần lớn sự tăng trưởng 
tổ chức xảy ra theo như biểu đồ bên cạnh. Sự tăng 
trưởng thường mau chóng xuất hiện (A) và cuối 
cùng sẽ đạt đỉnh, tiếp đó sự suy thoái sẽ bắt đầu (B). 
Nhà lãnh đạo phải biết điều này, và phải thực hiện 
các sự thay đổi cần thiết trước khi sự suy thoái hình 
thành. Điều đó có nghĩa là nhà lãnh đạo phải tiến 
hành các sự thay đổi  ngay từ điểm A. 

B

A 
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Tiên Liệu Sự Thay Đổi Và Thời Kỳ Bất Ổn... 
Khi sự thay đổi bắt đầu ở điểm A, thuộc cấp sẽ hiểu lầm 
những gì nhà lãnh đạo đang làm. Khi có sự thay đổi, họ 
thường ngã lòng, bực bội, và rơi vào trạng thái không ổn định. 
Đây là “thời kỳ bất ổn” (Gạch chéo). 
 
Phát Triển Từ Bất Ổn... 
Vì sự thay đổi nhanh chóng của nhịp độ trong một tổ chức, nhà lãnh đạo phải liên tục 
đánh giá, lên kế hoạch và thực hiện các sự thay đổi lành mạnh. Điều ấy cũng có thể khiến 
cho các thuộc cấp cảm thấy hoang mang vì họ phải liên tục ở trong trạng thái bất ổn. Các 
nhà lãnh đạo xuất sắc và các tổ chức lớn phải biết cách phát triển tiến lên từ những giai 
đoạn bất ổn này. 
 
Áp Dụng... 
Nhà lãnh đạo phải biết cách chuẩn bị sớm cho thuộc cấp của họ đối diện các thời kỳ bất 
ổn ngay trong tiến trình hoạch định kế hoạch dài hạn. Các thuộc cấp phải được liên tục 
bảo trước cho biết những gì sẽ được thực hiện trong các kế hoạch đã được lên sẵn. Hãy 
tranh thủ sự tín thác của các thuộc cấp bằng việc tính luôn đến họ vào trong các kế hoạch, 
dành cho họ quyền sở hữu đối với vai trò của chính họ, và hãy khích lệ họ trong các thời 
kỳ bất ổn.  
 
Các Bước Để Lên Kế Hoạch Hữu Hiệu Cho Chiến Lược... 
 
1. HÃY VẠCH KẾ HOẠCH ĐỂ ........................................ 
 

Một sai phạm mà các Hội Thánh rất thường mắc là không tuân thủ được bước đi này. 
Phải có một quỹ thời gian nhất định được dành sẵn trong lịch trình làm việc hàng tuần 
cho tiến trình lên kế hoạch. Mọi người đều có thể dễ dàng đồng ý rằng việc lên kế 
hoạch là quan trọng, thế nhưng chúng ta vẫn thường hay có cảm giác là mình đang 
lãng phí nhiều thời gian cho công việc ấy. Thực ra, nghĩ ngược lại mới đúng. Hãy 
xem biểu đồ dưới đây. Một khi việc lên kế hoạch sơ sài xảy ra, sự thực hiện kế hoạch 
ấy tất phải mất nhiều thời gian vì các sự thay đổi và các sự việc bất ngờ sẽ bất ngờ 
xảy đến. Khi việc lên kế hoạch được thận trọng với nhiều thời gian, chúng ta có thể 
cảm thấy như không kinh tế, thế nhưng trong dài hạn nó sẽ giúp tiết kiệm được rất 
nhiều thời gian cho toàn bộ công việc. Biểu đó bên dưới đây không phải là một công 
thức khoa học, nhưng đó là một sự miêu tả về những gì có thể xảy ra khi chúng ta 
dành thời gian để lên kế hoạch cho sự hoạt động của chúng ta. 
 

TỶ LỆ GIỮA KẾ HOẠCH VỚI CÔNG VIỆC 
 
 

 
 

Kế Hoạch Thực Hiện 

 
               

Kế Hoạch Kế Hoạch 

 
 

Thời Gian

 
 
2. HÃY XÁC ĐỊNH ........................................................... 
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  Việc này liên quan đến viễn cảnh toàn cuộc. Trước khi quý vị có thể xác định được 
lịch trình làm việc hàng ngày, quý vị phải xác định cho được mục đích cần phải đạt là 
gì. Việc lên kế hoạch cho chiến lược (Dài hạn) và việc lên kế hoạch hoạt động (Ngắn 
hạn) đều phải trả lời được cho các câu hỏi sau đây: 

 
TẠI SAO CHÚNG TA HIỆN HỮU? 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CHÚNG TA ĐANG CỐ HOÀN THÀNH ĐIỀU GÌ? 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

3. HÃY ................................ TÌNH HÌNH. 
 

  Một kế hoạch cho tương lai được xây dựng theo một cách nhìn phi thực tế nhất định 
sẽ dẫn đến tai họa. Một cách để thẩm định xem chúng ta có nhìn nhận tình thế một 
cách rõ ràng hay không là hãy nhìn nhận nó dưới nhiều góc độ khác nhau. Hãy lấy đôi 
mắt làm ví dụ. Có đủ hai mắt nhìn sẽ cho chúng ta một sự tri giác sâu sắc nhờ mỗi mắt 
nhìn sự vật dưới một góc độ khác nhau. Tương tự như thế, chúng ta sẽ có một ý tưởng 
rõ ràng hơn về tình thế hiện tại của chúng ta khi chúng ta nhìn nhận tình thế ấy qua 
nhiều góc nhìn khác nhau. Những điều liệt kê sau đây là bốn góc nhìn khác nhau để 
xem xét một tình huống khi thực hiện việc đánh giá cho tình huống ấy. 

 
CÁC GÓC ĐỘ ĐÁNH GIÁ 

 
A. TỪ BÊN TRONG 
    Quý vị đang làm gì xét theo nhãn quan 
    của những người trong cuộc đang tham 
    gia? 

C. THEO HIỆN TẠI 
    Tình thế hiện tại, căn cứ trên những gì 
    hiện hữu, của quý vị ra sao? 

B. TỪ BÊN NGOÀI 
    Quý vị đang làm gì xét theo nhãn quan 
    của một người không hiểu được chiến 
    lược của quý vị? 

D. TRONG TƯƠNG LAI 
    Tình thế của quý vị sẽ trông ra sao 
    nhiều tháng hay nhiều năm nữa? 
    Chiều hướng nào đang phát triển? 

 
 

4. HÃY ...................................... CÁC NHU CẦN. 
 

Hãy liệt kê các mục tiêu của tập thể theo thứ tự quan trọng và ưu tiên. Khi các nhu 
cần không được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên thì các kết quả tất phải bị phó mặc cho sự 
ngẫu nhiên. Lắm khi, những điều nhỏ nhặt được thực hiện nhưng những gì quan 
trọng lại không được thực hiện gì cả. Chúng ta thường có xu hướng tiến hành những 
gì khẩn cấp, nhưng không quan trọng. Một khi mục đích tối hậu bị xao lãng, chúng ta 
chỉ còn là nô lệ của tình thế cấp kỳ mà thôi. 

 
 5. HÃY ĐẶT NHỮNG ........................ PHÙ HỢP. 
 

 
Lên Kế Hoạch Cho Chiến Lược 

 



LÃNH ĐẠO III 
 

50 

Về Mục Tiêu : Chúng ta đang nổ lực phục vụ cho ai và nhằm đáp ứng nhu cần 
  nào? 

Về Lãnh Đạo : Chúng ta có được đúng người trong những vị trí then chốt để 
  hoàn thành các mục tiêu đã định không? 

Về Cố Vấn : Chúng ta cần lời khuyên của ai để có thể thành công? 
Về Phương Hướng : Một cách chính xác, chúng ta đang làm gì cho ngắn hạn, trung 

  hạn, và dài hạn? 
Về Tổ Chức : Người nào chịu trách nhiệm về việc gì? Ai sẽ giám sát ai? 
Về Ngân Quỹ : Chi phí và thu nhập mà chúng ta ước định là bao nhiêu? 
Về Báo Cáo : Chúng ta có còn ở trên đường nhắm đến mục tiêu theo tiến độ này 

   không? 
Về Truyền Thông : Làm sao chúng ta có thể truyền bá một cách hữu hiệu những gì 

  chúng ta đang làm? 
Về Đánh Giá : Chúng ta có đang tìm kiếm cho được phẩm cấp mà chúng ta 

  mong muốn, đòi hỏi không? 
Về Cải Tiến : Làm thế nào chúng ta tiếp tục giữ được sự cải thiện các phương 

  diện quan trọng của chức vụ này? 
 

  
6. HÃY ẤN ĐỊNH CÁC ........................... CỤ THỂ. 
 
  

PHẢI ĐƯỢC VIẾT 
Hãy viết ra giấy những gì quý vị muốn 
hoàn thành. Làm như thế mỗi ngày sẽ 
được nhắc nhở luôn về những gì phải 
được hoàn thành tiếp theo. 

PHẢI CỤ THỂ 
Một kế hoạch chung chung thường dễ 
được đề ra, thế nhưng các đối tượng sẽ dễ 
được minh định hơn khi mục tiêu được 
nêu cụ thể. 

PHẢI THỰC TẾ 
Hãy ấn định các mục tiêu mà quý vị có 
thể đạt được. Dầu rằng khi nêu ra các 
mục tiêu cao cả, nó có thể làm cho 
phấn khởi, nhưng phải nhớ rằng các 
mục tiêu chỉ là mục tiêu nếu nó được 
hoàn thành. 

PHẢI LƯỢNG ĐỊNH ĐƯỢC 
Mục tiêu đo lường được là một điều tốt vì 
nhờ thế mà lượng định được chúng ta 
đang làm công việc đến đâu. 

PHẢI CÓ TÍNH CÁ NHÂN 
Mục tiêu cá nhân làm cảm hứng và 
khích động được cá nhân. Mục tiêu cá 
nhân kết nối được tấm lòng với công 
việc, cảm kích người ta hoạt động. 

PHẢI CÓ TÍNH THUYẾT PHỤC 
Quý vị phải được các mục tiêu của mình 
thuyết phục. Chỉ như thế quý vị mới có 
thể đầu tư công sức vào đó được. 

 
 
 7. HÃY ............................ VÀ LÀM SÁNG TỎ. 
 

Sự truyền đạt là việc chia sẻ một khải tượng về một đối tượng phải được hoàn thành. 
Sự làm sáng tỏ là việc tách bạch cho rõ các bước phải theo. Điều này không có nghĩa 
phải bảo cho mọi người biết phải làm cụ thể như thế nào mà chỉ là cung cấp các 
nguyên tắc chỉ đạo để hoàn thành mục tiêu. Mỗi cuộc họp để lên kế hoạch đều phải 
có được các điều thiết yếu sau đây: 
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a. Bản văn kết luận. d. Danh sách các nguồn lực. 
b. Danh sách các đề án. e. Các giai đoạn tiến hành (Các hoạt động). 
c. Thời biểu tiến hành. f. Chế độ trách nhiệm (Đề án về người lãnh đạo). 

 
 

8. HÃY NHẬN THỰC ........................................ CÓ THỂ CÓ 
 

Bước tiếp theo sẽ là việc nhận định về các thách thức có thể có. Hãy nghĩ về các trở 
ngại có thể xuất hiện để quý vị có thể triển khai phương thức vượt qua. Hãy hình 
dung một viễn cảnh tệ hại và thử đưa ra cách đối phó. Quý vị sẽ tránh được khá nhiều 
trở ngại nếu chịu dành thời gian cho việc lên lế hoạch và suy tính trước. Một khi quý 
vị dành thời gian để lên kế hoạch tỉ mỉ, kế hoạch ấy sẽ giúp tiết kiệm được nhiều thời 
gian về sau. 
 

 “Duyệt Qua Trong Trí”: Phải duyệt trong trí về toàn bộ mục tiêu hay sự kiện mà 
quý vị đang lên kế hoạch và ghi nhận mọi sự có thể bị bỏ quên. 

 “Định Bước Đi Tiếp Theo”: Phải xác định rõ hoạt động nào sẽ được quý vị thực 
hiện tiếp theo để hoàn thành mục tiêu. Một cuộc họp bàn về kế hoạch phải đạt 
cho được kết quả quan trọng này. 

 
 9. HÃY CÓ MỘT .................................. CHO VIỆC LÊN KẾ HOẠCH. 
  

 Nhà lãnh đạo phải có một hệ thống mở rộng cho sự tiếp cận việc lên kế hoạch nhằm 
đón nhận các ảnh hưởng từ bên ngoài đến. Việc ra quyết định và lên kế hoạch phải 
đáp ứng phù hợp với các thực tế ấy. Một hệ thống khép kín luôn cố tồn tại mà không 
ngó ngàng gì đến các yếu tố ngoại lai. 

 
 10. HÃY ......................... VÀ ............................ CÁC NGUỒN LỰC. 
 

THỜI BIỂU NGÂN QUỸ 

Đặt các hạng mục vào một thời biểu 
đáng tin cậy nhưng có hiệu quả. Không 
có thời biểu, quý vị khó lòng giữ đúng 
theo hành trình. 

Xác định giá phải trả cho đề án, và có 
những điểm nào cần phải được trả giá. 
Hãy cố loại bỏ mọi yếu tố bất ngờ có thể 
loại bỏ được. 

 
11. HÃY ................................ VÀ ................................... 
 

Một dòng sông vẫn thường thay đổi luôn và sẽ không bao giờ y nguyên như trước đó. 
Tổ chức cũng vậy. Cho dầu việc lên kế hoạch có được thực hiện tận tâm đến đâu, vẫn 
cần phải được liên tục quan sát và điều chỉnh để đạt tới điểm đến sau cùng. Phải luôn 
luôn có kế hoạch, nhưng phải nhớ rằng chỉ cần sơ ý trong việc điều chỉnh và thực 
hiện các thay đổi cần thiết, lộ trình của quý vị có thể bị sửa đổi ngay và quý vị rất có 
thể sẽ bị sai đường. 

 
 12. HÃY .............................. CÁC KẾT QUẢ. 
 

Ghi nhận tỷ số là để biết thắng, thua. Hãy phát triển các phương tiện để ghi nhận 
thành quả. Nếu đang tiến hành một sự thay đổi nào đó, việc ấy phải nhờ đến các 
thông tin khác hơn những gì hiện có. 
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ĐÁNH GIÁ: 

 
Hiện thời, ý tưởng nào cho chức vụ ở vào vị trí ưu tiên hàng đầu của quý vị? 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

HÀNH ĐỘNG: 
 

Hãy bắt đầu tiến trình lên kế hoạch cho ý tưởng ấy. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LLÊÊNN  KKẾ HOẠẾ HOẠCCHH  CCHHOO  CCHHIIẾẾNN  LLƯỢƯỢCC  
 
 

  Các Bước Để Lên Kế Hoạch Hữu Hiệu Cho Chiến Lược... 
 
  1. HÃY VẠCH KẾ HOẠCH ĐỂ LÊN KẾ HOẠCH. 
 
  2. HÃY XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH CHỦ YẾU. 
 
  3. HÃY ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH. 
  
  4. HÃY ƯU TIÊN HÓA CÁC NHU CẦN. 
 
  5. HÃY ĐẶT NHỮNG CÂU HỎI PHÙ HỢP. 
 
  6. HÃY ẤN ĐỊNHCÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ. 
 
  7. HÃY TRUYỀN ĐẠT VÀ LÀM SÁNG TỎ. 
 
  8. HÃY NHẬN THỰC CÁC TRỞ NGẠI CÓ THỂ CÓ. 
 
  9. HÃY CÓ MỘT CƠ CHẾ THÔNG THOÁNG CHO VIỆC LÊN KẾ HOẠCH. 
 
  10. HÃY QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU ĐỘ CÁC NGUỒN LỰC. 
 
  11. HÃY THEO DÕI VÀ ĐIỀU CHỈNH. 
 
  12. HÃY XEM XÉT CÁC KẾT QUẢ. 
 

 
Lên Kế Hoạch Cho Chiến Lược 

 



 

GHI CHÚ: 
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