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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 

 
Sự Kêu Gọi Của Đức Chúa Trời 

Để Chúng Ta Lãnh Đạo 
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SSỰỰ  TTHHỬỬ  NNGGHHIIỆỆMM  
TTRROONNGG  CCHHỨỨCC  PPHHẬẬNN  LLÃÃNNHH  ÐÐẠẠOO  

 
SSựự  TThhửử  NNgghhiiệệmm  TTrroonngg  CCuuộộcc  ĐĐờờii    

GGiiúúpp  TThhấấyy  ĐĐưượợcc    
TTiiềềmm  NNăănngg  VVàà  SSựự  TTrrưưởởnngg  TThhàànnhh  CCủủaa  NNhhàà  LLããnnhh  ĐĐạạoo 

  
  

““ÐÐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  ôôii!!  XXiinn  hhããyy  ddòò  xxéétt  vvàà  tthhửử  nngghhiiệệmm  ttôôii,,  
RRèènn  lluuyyệệnn  llòònngg  ddạạ  ttôôii””  

(Thi. 26:2) 
 
 
Hầu như mọi phút giây trong đời sống chúng ta đều ở trong sự thử nghiệm. Dầu vậy, vẫn có 
những “giai đoạn thử nghiệm” có thể được nhận thực, ý thức, và thắng vượt nếu như chúng ta  
biết cảnh giác. Các nhà lãnh đạo phải chịu sự kiểm tra, thử nghiệm, và xét đoán nghiêm hơn 
mọi người khác theo tinh thần Gia. 3:1 
 
Hãy nghĩ về điều ấy. Các sự thử nghiệm thật rất quen thuộc đối với chúng ta. Thử nghiệm 
trong nhà trường bằng các bài tập là điều thường xuyên. Nhiều loại hàng hóa và thiết bị đều 
được dùng thử trước khi đưa vào thị trường. Hầu như mọi cơ phận của mỗi chiếc xe hơi đều 
được thử nghiệm gay gắt để biết chắc về sự vận hành và độ an toàn của nó. Khi Ðức Chúa 
Trời thử nghiệm các nhà lãnh đạo, Ngài đem họ qua một màn rọi giúp soi chiếu cho phơi bày 
để thấy họ đã được hình thành ra sao. Vượt qua sự thử nghiệm chính là tiến triển trên con 
đường thăng tiến. 
 
Một Định Nghĩa Về Sự Thử Nghiệm… 
 
   SSỰỰ  TTHHỬỬ  NNGGHHIIỆỆMM  LLÀÀ  CCƠƠ  HHỘỘII      
          ÐÐÒÒII  HHỎỎII  NNHHÀÀ  LLÃÃNNHH  ÐÐẠẠOO  CCHHỨỨNNGG  TTỎỎ    
              TTIIỀỀMM  NNĂĂNNGG  VVÀÀ  MMỨỨCC  TTRRƯƯỞỞNNGG  TTHHÀÀNNHH  CCỦỦAA  MMÌÌNNHH  
 
Sự Thử Nghiệm Bày Tỏ Ba Lẽ Thật: 
 
1. …………………………… :  Sự thử nghiệm tỏ cho thấy quí vị đã đáp ứng một cách 

xoàng xỉnh và bất thành trong việc hành động một cách 
vâng lời đối với Ðức Chúa Trời. 

 
2. …………………………… :  Sự thử nghiệm tỏ cho thấy quí vị không được trưởng 

thành mà đã bị đình trệ trong sự tăng trưởng. 
 
3. …………………………… :  Sự thử nghiệm tỏ cho thấy quí vị đã trưởng thành và đáp 

ứng tốt hơn bao giờ hết. 
 

CÂU HỎI 
Hãy suy nghĩ về một sự thử nghiệm mới đây nhất. 

Quí vị đã đáp ứng như thế nào trong sự thử nghiệm ấy? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
Sự Thử Nghiệm  

Trong Chức Phận Lãnh Đạo 
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CÂU HỎI 

Sự thử nghiệm mới đây nhất đã bày tỏ được điều gì nơi quí vị? 
Sự nghèo nàn nội tâm? Sự trì trệ nội tâm? Hay sự tiến triển nội tâm? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 
 Sáng. 22:1-2, 9-13 

Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Ápraham được đưa vào một “sự thử nghiệm của đức 
tin” để tỏ cho biết điều có trong tấm lòng của ông. Rõ ràng là theo phân đoạn Kinh Thánh 
này, cũng như theo sự khảo học Kinh Thánh Tân Ước trên Sách Hêbơrơ, thì Ðức Chúa 
Trời không hề định ý khiến phải hiến tế Ysác. Mệnh lệnh của Ðức Chúa Trời chỉ thuần 
túy là một sự thử nghiệm đối với phụ thân Ysác, là một thử nghiệm mà Ápraham đã trải 
qua một cách hoàn mỹ, đã chứng tỏ được rằng ông biết giải quyết vấn đề trên tinh thần 
vâng lời và đáp ứng theo quyền làm Chúa của Ðức Chúa Trời. 

 
Ðavít, một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại của Y-sơ-ra-ên, đã tiếp nạp những sự thử 
nghiệm như thế vào trong chức phận lãnh đạo của mình. Hãy lắng nghe sự nội kiến thuộc 
linh và để ý về sự nhận thức đối với nhu cần được thử nghiệm của ông: 

 
 Thi. 7:9 
  ““ỒỒ,,  ÐÐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccôônngg  bbììnnhh!!  LLàà  ÐÐấấnngg  ddòò  xxéétt  llòònngg  ddạạ  llooààii  nnggưườờii””  
 
 Thi. 17:3 
  ““CChhúúaa  đđãã  ddòò  llòònngg  ttôôii,,  vviiếếnngg  ttôôii  llúúcc  bbaann  đđêêmm;;  
  CCóó  tthhửử  ttôôii,,  nnhhưưnngg  cchhẳẳnngg  ttììmm  tthhấấyy  ggìì  hhếếtt;;    
  TTôôii  đđãã  qquuyyếếtt  đđịịnnhh  mmiiệệnngg  ttôôii  ssẽẽ  kkhhôônngg  pphhạạmm  ttộộii”” 
 
 Thi. 26:2 
  ““ÐÐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  ôôii!!  XXiinn  hhããyy  ddòò  xxéétt  vvàà  tthhửử  tthháácchh  ttôôii,,  
  RRèènn  lluuyyệệnn  llòònngg  ddạạ  ttôôii”” 
 
 Thi. 139:23-24 
  ““2233ÐÐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ơơii,,  xxiinn  hhããyy  ttrraa  xxéétt  ttôôii,,  vvàà  bbiiếếtt  llòònngg  ttôôii;;  
  HHããyy  tthhửử  tthháácchh  ttôôii,,  vvàà  bbiiếếtt  ttưư  ttưưởởnngg  ttôôii;;  
  2244XXiinn  xxeemm  tthhửử  ttôôii  ccóó  llốốii  áácc  nnààoo  cchhăănngg,,  
  XXiinn  ddắắtt  ttôôii  vvààoo  ccoonn  đđưườờnngg  đđờờii  đđờờii”” 
 

Hiển nhiên rằng sự thử nghiệm là bạn tốt cho chúng ta. Các nhà lãnh đạo phải biết hoan 
nghênh sự thử nghiệm. Sự thử nghiệm nói lên cho chúng ta biết sự thật, trong khi bạn hữu 
của chúng ta sẽ không hoặc sẽ không thể thành thật, thẳng thắn được như thế. Sứ Đồ 
Phaolô đã kết thúc bức thư thứ hai của ông gửi cho các tín hữu Côrinhtô bằng những lời lẽ 
thâm trầm sau đây: ““CChhíínnhh  aannhh  eemm  hhããyy  ttựự  xxéétt  đđểể  xxeemm  mmììnnhh  ccóó  đđứứcc  ttiinn  cchhăănngg……”” (2Cô. 
13:5). Hãy quan tâm nhiều đến kết quả đem lại nhờ các sự thử nghiệm mà Sứ Đồ Giacơ 
đã nêu: 

 
““22HHỡỡii  aannhh  eemm,,  hhããyy  ccooii  ssựự  tthhửử  tthháácchh  ttrrăămm  bbềề  tthhooạạtt  đđếếnn  cchhoo  aannhh  eemm  nnhhưư  llàà  đđiiềềuu  vvuuii  mmừừnngg  
ttrrọọnn  vvẹẹnn,,  33vvìì  bbiiếếtt  rrằằnngg  ssựự  tthhửử  tthháácchh  đđứứcc  ttiinn  aannhh  eemm  ssaannhh  rraa  ssựự  nnhhịịnn  nnhhụụcc..  44NNhhưưnngg  ssựự  nnhhịịnn  
nnhhụụcc  pphhảảii  llààmm  ttrrọọnn  vviiệệcc  nnóó,,  hhầầuu  cchhoo  cchhíínnhh  mmììnnhh  aannhh  eemm  ccũũnngg  ttrrọọnn  llàànnhh  ttooàànn  vvẹẹnn,,  kkhhôônngg  
tthhiiếếuu  tthhốốnn  cchhúútt  nnààoo”” (Gia. 1:2-4) 

 

 
Sự Thử Nghiệm  

Trong Chức Phận Lãnh Đạo 
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Lẽ Thật Về Sự Thử nghiệm… 
 
1. TẤT CẢ CHÚNG TA ÐỀU NẾM TRẢI QUA SỰ THỬ NGHIỆM TRONG MỌI 

GIAI ÐOẠN TĂNG TRƯỞNG CỦA CHÚNG TA. 
 
2. MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA PHẢI LÀ VƯỢT QUA ÐƯỢC MỌI SỰ THỬ 

NGHIỆM. 
 
3. VIỆC THỬ NGHIỆM BAO GIỜ CŨNG MỞ ÐẦU CHO MỘT SỰ THĂNG TIẾN. 
 
4. KHÔNG THỂ NÀO CHỌN LẤY SỰ THĂNG TIẾN CÁ NHÂN HAY SỰ THĂNG 

TIẾN CỦA LOÀI NGƯỜI THAY THẾ CHO SỰ THĂNG TIẾN THIÊN THƯỢNG 
ÐƯỢC. 

 
5. MỘT SẢN PHẨM CHƯA ÐƯỢC ÐƯA VÀO SỬ DỤNG NẾU CHƯA TRẢI QUA 

THỬ NGHIỆM, NẾU CHƯA ÐƯỢC THỬ NGHIỆM THÌ CHÚNG TA CŨNG NHƯ 
THẾ. 

 
 

BIỂU ÐỒ 
  

SSỰỰ  TTHHĂĂNNGG  TTIIẾẾNN::  ẤẤyy  llàà  ssựự  ttăănngg  ttrrưưởởnngg  tthhấấyy  rrõõ  đđưượợcc  nnơơii  mmộộtt  ccáá  nnhhâânn..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiến trình Tăng trưởng:
“SỰ THỬ NGHIỆM”

Nhà Lãnh Ðạo 
Cần Tăng Trưởng 

Sự Thăng Tiến: 
SỰ TĂNG TRƯỞNG 

THẤY RÕ ÐƯỢC 

 
Mười Thử Nghiệm Tỏ Cho Thấy  
Tiềm Năng Và Sự Trưởng Thành Trong Chức Phận Lãnh Đạo 
 
1. …………………………… (Êph. 5:16a; Lu. 16:10) 
 

Sự thử nghiệm này để giúp tỏ cho thấy sự trung tín của chúng ta và năng lực của chúng ta 
đối với những vận hội lớn hơn. 

 
  ““HHããyy  llợợii  ddụụnngg  tthhìì  ggiiờờ,,  vvìì  nnhhữữnngg  nnggààyy  llàà  xxấấuu”” (Êph. 5:16a) 

 
Sự Thử Nghiệm  

Trong Chức Phận Lãnh Đạo 
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““AAii  ttrruunngg  ttíínn  ttrroonngg  vviiệệcc  rrấấtt  nnhhỏỏ,,  ccũũnngg  ttrruunngg  ttíínn  ttrroonngg  vviiệệcc  llớớnn;;  aaii  bbấấtt  nngghhĩĩaa  ttrroonngg  vviiệệcc  rrấấtt  
nnhhỏỏ,,  ccũũnngg  bbấấtt  nngghhĩĩaa  ttrroonngg  vviiệệcc  llớớnn”” (Lu. 16:10) 

 
 
2. …………………………… (Gióp 1:9-11; Ma. 6:5-6) 
 

Sự thử nghiệm này được dùng cho những người biết làm điều thiện để tra xét xem tại sao 
họ làm điều thiện. 

 
““99SSaattaann  tthhưưaa  vvớớii  ÐÐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  rrằằnngg::  GGiióópp  hháá  kkíínnhh  ssợợ  ÐÐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  lluuốốnngg  ccôônngg  ssaaoo??  
1100CChhúúaa  hháá    cchhẳẳnngg  ddựựnngg  hhàànngg  rrààoo  bbiinnhh  vvựựcc  ởở  bbốốnn  pphhííaa  nnggưườờii,,  nnhhàà  nnggưườờii,,  vvàà  mmọọii  vvậậtt  tthhuuộộcc  
vvềề  nnggưườờii  ssaaoo??  CChhúúaa  đđãã  bbaann  pphhưướớcc  cchhoo  ccôônngg  vviiệệcc  ccủủaa  ttaayy  nnggưườờii,,  vvàà  llààmm  cchhoo  ccủủaa  ccảảii  nnggưườờii  
tthhêêmm  nnhhiiềềuu  ttrrêênn  đđấấtt..  1111NNhhưưnngg  bbââyy  ggiiờờ  hhããyy  ggiiơơ  ttaayy  CChhúúaa  rraa,,  đđụụnngg  hhạạii  đđếếnn  ccáácc  vvậậtt  nnggưườờii  ccóó,,  
ắắtt  llàà  nnggưườờii  ssẽẽ  pphhỉỉ  bbáánngg  CChhúúaa  ttrrưướớcc  mmặặtt”” (Gióp 1:9-11) 

 
 
3. ……………………………  (Lu. 12:16-21; Ma. 25:21) 
 

Sự thử nghiệm này giúp chứng minh cho thấy chúng ta quản trị các nguồn lực được trao 
ban có lợi và rời rộng đến mức nào. 

 
““1166NNggààii  llạạii  pphháánn  ccùùnngg  cchhúúnngg  llờờii  vvíí  ddụụ  nnầầyy::  RRuuộộnngg  ccủủaa  mmộộtt  nnggưườờii  nnhhàà  ggiiààuu  kkiiaa  ssiinnhh  llợợii  
nnhhiiềềuu  llắắmm,,  1177nnggưườờii  bbèènn  ttựự  nngghhĩĩ  rrằằnngg::  TTaa  pphhảảii  llààmm  tthhểể  nnààoo??  VVìì  kkhhôônngg  ccóó  đđủủ  cchhỗỗ  cchhứứaa  hhếếtt  
ssảảnn  vvậậtt..  1188LLạạii  nnóóii::  NNầầyy,,  vviiệệcc  ttaa  ssẽẽ  llààmm::  TTaa  pphháá  ccảả  kkhhoo  ttàànngg  vvàà  ccấấtt  ccááii  kkhháácc  llớớnn  hhơơnn,,  tthhââuu  
ttrrữữ  ssảảnn  vvậậtt  vvàà  ggiiaa  ttààii  vvààoo  đđóó;;  1199rrồồii  ssẽẽ  nnóóii  vvớớii  lliinnhh  hhồồnn  ttaa  rrằằnngg::  LLiinnhh  hhồồnn  ơơii,,  mmầầyy  đđãã  đđưượợcc  
nnhhiiềềuu  ccủủaa  ccảảii  đđểể  ddàànnhh  ddùùnngg  llââuu  nnăămm;;  tthhôôii,,  hhããyy  nngghhĩĩ,,  ăănn  uuốốnngg,,  vvàà  vvuuii  vvẻẻ..  2200SSoonngg  ÐÐứứcc  CChhúúaa  
TTrrờờii  pphháánn  ccùùnngg  nnggưườờii  rrằằnngg::  HHỡỡii  kkẻẻ  ddạạii!!  CChhíínnhh  đđêêmm  nnaayy  lliinnhh  hhồồnn  nnggưươơii  ssẽẽ  bbịị  đđòòii  llạạii;;  vvậậyy  
nnhhữữnngg  ccủủaa  ccảảii  nnggưươơii  đđãã  ssắắmm  ssẵẵnn  ssẽẽ  tthhuuộộcc  vvềề  aaii??  2211HHễễ  aaii  tthhââuu  ttrrữữ  ccủủaa  ccảảii  cchhoo  mmììnnhh  mmàà  
kkhhôônngg  ggiiààuu  ccóó  nnơơii  ÐÐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  tthhìì  ccũũnngg  nnhhưư  vvậậyy”” (Lu. 12:16-21) 

 
““CChhủủ  nnóóii  vvớớii  nnggưườờii  rrằằnngg::  hhỡỡii  đđầầyy  ttớớ  nnggaayy  llàànnhh  ttrruunngg  ttíínn  kkiiaa,,  đđưượợcc  llắắmm;;  nnggưươơii  đđãã  ttrruunngg  ttíínn  
ttrroonngg  vviiệệcc  nnhhỏỏ,,  ttaa  ssẽẽ  llậậpp  nnggưươơii  ccooii  ssóócc  nnhhiiềềuu;;  hhããyy  đđếếnn  hhưưởởnngg  ssựự  vvuuii  mmừừnngg  ccủủaa  cchhúúaa  
nnggưươơii”” (Ma. 25:21) 

 
 
4. ……………………………  (Phục 8:15-16; Thi. 42:1-4) 
 

Sự thử nghiệm này diễn ra một khi quí vị tỏ ra khô hạn về thuộc linh khiến không có năng 
lực thay đổi và tăng trưởng. 

 
““1155ẤẤyy  llàà  NNggààii  đđãã  ddẫẫnn  nnggưươơii  đđii  qquuaa  đđồồnngg  vvắắnngg  mmêênnhh  mmôônngg  ggớớmm  gghhiiếếcc  nnầầyy,,  đđầầyy  nnhhữữnngg  rrắắnn  
llửửaa,,  bbòò  ccạạpp,,  đđấấtt  kkhhôô  kkhhaann  cchhẳẳnngg  ccóó  nnưướớcc;;  NNggààii  kkhhiiếếnn  nnưướớcc  ttừừ  hhòònn  đđáá  rrấấtt  ccứứnngg  pphhuunn  rraa  
cchhoo  nnggưươơii;;  1166LLạạii  ttrroonngg  đđồồnngg  vvắắnngg,,  NNggààii  bbaann  cchhoo  nnggưươơii  ăănn  mmaannaa  mmàà  ttổổ  pphhụụ  nnggưươơii  cchhưưaa  hhềề  
bbiiếếtt,,  đđểể  hhạạ  nnggưươơii  xxuuốốnngg  vvàà  tthhửử  nnggưươơii,,  hhầầuu  vvềề  ssaauu  llààmm  ơơnn  cchhoo  nnggưươơii”” (Phục. 8:15-16) 

 
 
5. ……………………………  (1Sa. 16:7; Gal. 2:11-14) 
 

Sự thử nghiệm này giúp phơi bày năng lực và sự thanh liêm của chúng ta để cho thấy liệu 
chúng ta có chịu thỏa hiệp khi có áp lực hay không. 

 

 
Sự Thử Nghiệm  
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““1111NNhhưưnngg  kkhhii  SSêêpphhaa  đđếếnn  tthhàànnhh  AAnnttiiốốtt,,  ttôôii  ccóó  nnggăănn  ccaann  ttrrưướớcc  mmặặtt  nnggưườờii,,  vvìì  llàà  đđáánngg  ttrráácchh  
llắắmm..  1122BBởởii  ttrrưướớcc  llúúcc  mmấấyy  kkẻẻ  ccủủaa  GGiiaaccơơ  ssaaii  đđii  cchhưưaa  đđếếnn,,  tthhìì  nnggưườờii  ăănn  cchhuunngg  vvớớii  nnggưườờii  
nnggooạạii;;  vvừừaa  kkhhii  hhọọ  đđãã  đđếếnn  tthhìì  nnggưườờii  lluuii  đđứứnngg  rriiêênngg  rraa,,  bbởởii  ssợợ  nnhhữữnngg  kkẻẻ  cchhịịuu  pphhéépp  ccắắtt  bbìì..  
1133CCáácc  nnggưườờii  GGiiuuđđaa  kkhháácc  ccũũnngg  ddùùnngg  mmộộtt  ccáácchh  ggiiảả  ddốốii  nnhhưư  vvậậyy,,  đđếếnn  nnỗỗii  cchhíínnhh  BBaannaabbaa  ccũũnngg  
bbịị  ssựự  ggiiảả  hhììnnhh  ccủủaa  hhọọ  ddẫẫnn  ddụụ”” (Gal. 2:11-13) 

 
““NNhhưưnngg  ÐÐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  pphháánn  ccùùnngg  SSaammuuêênn  rrằằnngg::  CChhớớ  xxeemm  vvềề  bbộộ  ddạạnngg  vvàà  hhììnnhh  vvóócc  ccaaoo  llớớnn  
ccủủaa  nnóó,,  vvìì  TTaa  đđãã  bbỏỏ  nnóó..  ÐÐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  cchhẳẳnngg  xxeemm  đđiiềềuu  ggìì  llooààii  nnggưườờii  xxeemm;;  llooààii  nnggưườờii  xxeemm  
bbềề  nnggooààii,,  nnhhưưnngg  ÐÐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  nnhhììnn  tthhấấyy  ttrroonngg  llòònngg”” (1Sa. 16:7)  

 
 
6. ……………………………  (1Sa. 4:2-20; Gal. 2:1-9) 
 

Sự thử nghiệm này đến để giúp làm tỏ lộ thái độ và sự sẵn lòng đầu phục của quí vị đối 
với thẩm quyền vốn có của Ðức Chúa Trời. 

 
““33SSaauullơơ  đđeemm  bbaa  nnggàànn  nnggưườờii  cchhọọnn  ttrroonngg  ccảả  ddâânn  YY--ssơơ--rraa--êênn,,  kkééoo  rraa  đđii  kkiiếếmm  ÐÐaavvíítt  vvàà  nnhhữữnngg  
kkẻẻ  tthheeoo  nnggưườờii  cchhoo  đđếếnn  ccáácc  hhòònn  đđáá  ccủủaa  ddêê  rrừừnngg..  44SSaauullơơ  đđii  đđếếnn  ggầầnn  cchhuuồồnngg  cchhiiêênn  ởở  ttrrêênn  
đđưườờnngg..  TTạạii  đđóó  ccóó  mmộộtt  hhaanngg  đđáá;;  SSaauullơơ  bbèènn  vvààoo  đđóó  đđặặnngg  đđii  ttiiệệnn..  VVảả,,  ÐÐaavvíítt  vvàà  bbọọnn  tthheeoo  
nnggưườờii  ởở  ttrroonngg  ccùùnngg  hhaanngg..  55NNhhữữnngg  kkẻẻ  tthheeoo  ÐÐaavvíítt  nnóóii  ccùùnngg  nnggưườờii  rrằằnngg::  NNầầyy  llàà  nnggààyy  mmàà  
ÐÐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  ccóó  pphháánn  ccùùnngg  ôônngg::  TTaa  ssẽẽ  pphhóó  kkẻẻ  tthhùù  nngghhịịcchh  nnggưươơii  vvààoo  ttaayy  nnggưươơii..  HHããyy  xxửử  
nnggưườờii  ttùùyy  ýý  ôônngg..  NNhhưưnngg  ÐÐaavvíítt  đđứứnngg  ddậậyy,,  ccắắtt  ttrrộộmm  vvạạtt  ááoo  ttơơii  ccủủaa  SSaauullơơ..  66ÐÐooạạnn,,  llòònngg  nnggưườờii  
ttựự  ttrráácchh  vvềề  đđiiềềuu  mmììnnhh  đđãã  ccắắtt  vvạạtt  ááoo  ttơơii  ccủủaa  vvuuaa..  77NNggưườờii  nnóóii  ccùùnngg  ccáácc  kkẻẻ  tthheeoo  mmììnnhh  rrằằnngg::  
NNgguuyyệệnn  ÐÐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  cchhớớ  đđểể  ttaa  pphhạạmm  ttộộii  ccùùnngg  cchhúúaa  ttaa,,  llàà  kkẻẻ  cchhịịuu  xxứứcc  ddầầuu  ccủủaa  ÐÐứứcc  
GGiiêêhhôôvvaa”” (1Sa. 24:3-7) 

 
 
7. ……………………………  (Hê. 12:14-15; Mác 11:25-26) 
 

Sự thử nghiệm này nhằm cho thấy không dễ gì quí vị cảm thấy bị xúc phạm và sẵn sàng 
tha thứ cho tha nhân. 

 
““1144HHããyy  ccầầuu  ssựự  bbììnnhh  aann  vvớớii  mmọọii  nnggưườờii,,  ccũũnngg  ttììmm  tthheeoo  ssựự  nnêênn  tthháánnhh,,  vvìì  nnếếuu  kkhhôônngg  nnêênn  tthháánnhh  
tthhìì  cchhẳẳnngg  aaii  đđưượợcc  tthhấấyy  ÐÐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  1155KKhháá  ccooii  cchhừừnngg  kkẻẻoo  ccóó  kkẻẻ  ttrrậậtt  pphhầầnn  ÂÂnn  ÐÐiiểểnn  ccủủaa  
ÐÐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  kkẻẻoo  rrễễ  đđắắnngg  cchhââmm  rraa,,  ccóó  tthhểể  nnggăănn  ttrrởở  vvàà  llààmm  ôô  uuếế  pphhầầnn  nnhhiiềềuu  ttrroonngg  aannhh  
eemm  cchhăănngg”” (Hê. 12:14-15) 

 
““2255KKhhii  ccáácc  nnggưươơii  đđứứnngg  ccầầuu  nngguuyyệệnn,,  nnếếuu  ccóó  ssựự  ggìì  bbấấtt  bbììnnhh  ccùùnngg  aaii,,  tthhìì  hhããyy  tthhaa  tthhứứ,,  đđểể  CChhaa  
ccáácc  nnggưươơii  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii  ccũũnngg  tthhaa  llỗỗii  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii..  2255SSoonngg  nnếếuu  kkhhôônngg  tthhaa  llỗỗii  cchhoo  nnggưườờii  ttaa,,  
tthhìì  CChhaa  ccáácc  nnggưươơii  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii  ccũũnngg  ssẽẽ  kkhhôônngg  tthhaa  llỗỗii  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii”” (Mác 11:25-26) 

 
 
8. ……………………………  (Xuất. 13:17; Giê. 12:5) 
 

Sự thử nghiệm này bày tỏ cho thấy quí vị có thể hay không có thể đứng vững được khi ở 
dưới ý muốn của Ðức Chúa Trời và ở trong nghịch cảnh. 

 
  ““……EE  kkhhii  ddâânn  tthhấấyy  ttrrậậnn  mmạạcc,,  ddờờii  llòònngg  vvềề  xxứứ  ÊÊddííppttôô  cchhăănngg”” (Xuất. 13:17) 
 

““NNếếuu  nnggưươơii  cchhạạyy  tthhii  vvớớii  kkẻẻ  cchhạạyy  bbộộ,,  mmàà  ccòònn  mmỏỏii  mmệệtt,,  tthhìì  llààmm  ssaaoo  tthhii  đđưượợcc  vvớớii  nnggựựaa??  KKhhii  
ttrroonngg  xxứứ  yyêênn  llặặnngg,,  nnggưươơii  đđưượợcc  aann  ổổnn,,  nnhhưưnngg  kkhhii  ssôônngg  GGiiôôđđaannhh  ttrràànn,,  tthhìì  nnggưươơii  ssẽẽ  llààmm  tthhếế  
nnààoo??”” (Giê. 12:5) 

 
Sự Thử Nghiệm  
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9. ……………………………  (Êxt. 4:14; Gal. 6:9) 
 

Sự thử nghiệm này bày tỏ cho thấy phẩm chất của công việc của quí vị, căn cứ theo tính 
vận hội và  theo sự trường tồn. 

 
““VVìì  nnếếuu  nnggưươơii  llààmm  tthhiinnhh  ttrroonngg  llúúcc  nnầầyy  đđââyy,,  ddâânn  GGiiuuđđaa  hhẳẳnn  ssẽẽ  đđưượợcc  ttiiếếpp  ttrrợợ  vvàà  ggiiảảii  ccứứuu  
bbởởii  ccáácchh  kkhháácc,,  ccòònn  nnggưươơii  vvàà  nnhhàà  cchhaa  nnggưươơii  đđềềuu  ssẽẽ  bbịị  hhưư  mmấấtt;;  ssoonngg  nnààoo  aaii  bbiiếếtt  rrằằnngg  cchhẳẳnngg  
pphhảảii  vvìì  ccớớ  ccơơ  hhộộii  hhiiệệnn  llúúcc  nnầầyy  mmàà  nnggưươơii  đđưượợcc  vvịị  hhooàànngg  hhậậuu  ssaaoo??”” (Êxt. 4:14) 

 
““CChhớớ  mmệệtt  nnhhọọcc  vvềề  ssựự  llààmm  llàànnhh,,  vvìì  nnếếuu  cchhúúnngg  ttaa  kkhhôônngg  ttrrễễ  nnảảii,,  tthhìì  đđếếnn  kkỳỳ,,  cchhúúnngg  ttaa  ssẽẽ  ggặặtt”” 
(Gal. 6:9) 

 
 
10. ……………………………  (Lu. 5:4-7; Giô. 1:8) 
 

Sự thử nghiệm này thường đến trong một lĩnh vực sở trường nào đó của quí vị. Quí vị sẽ 
thấy khó có thể nương cậy Ðức Chúa Trời được. Sự thử nghiệm này tỏ cho thấy được quí 
vị chọn ai hoặc điều gì làm thẩm quyền tối hậu cho đời sống mình. 

 
““44KKhhii  NNggààii  pphháánn  xxoonngg  tthhìì  bbiiểểuu  SSiimmôônn  rrằằnngg::  HHããyy  cchhèèoo  rraa  nnggooààii  ssââuu,,  tthhảả  llưướớii  mmàà  đđáánnhh  ccáá..  
55SSiimmôônn  tthhưưaa  rrằằnngg::  TThhưưaa  TThhầầyy,,  cchhúúnngg  ttôôii  đđãã  llààmm  ssuuốốtt  đđêêmm  kkhhôônngg  bbắắtt  đđưượợcc  cchhii  hhếếtt;;  ddầầuu  
vvậậyy,,  ttôôii  ccũũnngg  tthheeoo  llờờii  TThhầầyy  mmàà  tthhảả  llưướớii..  66HHọọ  tthhảả  llưướớii  xxuuốốnngg,,  đđưượợcc  nnhhiiềềuu  ccáá  llắắmm,,  đđếếnn  nnỗỗii  
llưướớii  pphhảảii  đđứứtt  rraa..  77HHọọ  bbèènn  rraa  vvọọii  ggọọii  đđồồnngg  bbạạnn  mmììnnhh  ởở  tthhuuyyềềnn  kkhháácc  đđếếnn  ggiiúúpp……”” (Lu. 5:4-7) 

 
 

BÀI TẬP 
Trong năm này, quí vị đã trải qua những sự thử nghiệm nào? Quí có vượt qua được không? 

 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 

ÁP DỤNG 
Cho dầu quí vị hiện nay đang trải qua sự thử nghiệm nào, hãy viết ra giấy những gì quí vị 
có thể làm được để thể hiện rằng quí vị tin cậy Ðức Chúa Trời và cho thấy tính đáng tin cậy 
trong việc lãnh đạo có hiệu quả của quí vị. 

 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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SSỰỰ  TTHHỬỬ  NNGGHHIIỆỆMM  
TTRROONNGG  CCHHỨỨCC  PPHHẬẬNN  LLÃÃNNHH  ÐÐẠẠOO  

  
  
  
Sự Thử nghiệm Bày Tỏ Ba Lẽ Thật: 
 
1. SỰ NGHÈO NÀN NỘI TÂM 
2. SỰ TRÌ TRỆ NỘI TÂM 
3. SỰ TIẾN TRIỂN NỘI TÂM 
 
 
 
Mười Thử nghiệm Tỏ Cho Thấy  
Tiềm Năng Và Sự Trưởng Thành Trong Chức Phận Lãnh Đạo 
 
1. THỬ NGHIỆM TRONG NHỮNG VIỆC NHỎ 
2. THỬ NGHIỆM VỀ ÐỘNG CƠ 
3. THỬ NGHIỆM VỀ  CHỨC PHẬN QUẢN TRỊ 
4. THỬ NGHIỆM TRONG ÐỒNG VẮNG 
5. THỬ NGHIỆM VỀ ÐỘ TIN CẬY 
6. THỬ NGHIỆM VỀ TÍNH CHẤT THẨM QUYỀN 
7. THỬ NGHIỆM VỀ TÍNH THA THỨ 
8. THỬ NGHIỆM TRONG CHIẾN TRẬN 
9. THỬ NGHIỆM QUA THỜI GIAN 
10. THỬ NGHIỆM VỀ QUYỀN LÀM CHÚA 
 
 

 
Sự Thử Nghiệm  

Trong Chức Phận Lãnh Đạo 



LÃNH ĐẠO II 
 

13

 

ÐÐƯƯỢỢCC  AANN  TTOOÀÀNN  
HHAAYY  BBỊỊ  PPHHÁÁ  NNGGẦẦMM 

 
SSựự  BBấấtt  ổổnn  TTââmm  LLýý  ảảnnhh  HHưưởởnngg  RRaa  SSaaoo  ĐĐếếnn  VViiệệcc  LLããnnhh  ĐĐạạoo  CCóó  HHiiệệuu  QQuuảả  

 
““NNếếuu  vvuuaa  llắắnngg  ttaaii  nngghhee  llờờii  ggiiảả  ddốốii,,  

TThhìì  ccáácc  ttôôii  ttớớ  nnggưườờii  ttrrởở  nnêênn  ggiiaann  áácc””  
(Châm. 29:12) 

 
 
Một trong những thảm kịch lớn của đời sống Hội Thánh thường loanh quanh với chuyện bất 
ổn trong hàng lãnh đạo. Thảm họa trong chức phận lãnh đạo vẫn thường xảy ra hàng tuần, 
trong khi đó các vị Mục Sư cứ làm bộ như thể vấn đề là tại ở Thần Học hoặc các chương 
trình… 
 
Vấn đề ở đây là như thế này: Nguyên do của vô số nan đề không giải nổi  trong Hội Thánh là 
vì nó thuộc về sự bất an tâm lý của người Mục Sư. Triệu chứng biểu hiện qua nhiều dạng khác 
nhau nhưng tựu trung thì người Mục Sư không đối ứng nổi với tình huống: Người Mục Sư có 
thể thiếu một nghị lực đạo đức; có thể trở nên bảo thủ khi có người bất đồng ý kiến với mình; 
có thể rút lui khỏi chức phận lãnh đạo của mình khiến cho người khác phải nghi vấn; có thể 
đánh mất tính cách riêng của mình để có thể trụ vững được… Vì một sự bất an như thế nên 
nhà lãnh đạo bắt đầu tin vào những lời dối trá về chính mình hoặc về người khác, và như thế là 
bắt đầu phá ngầm chức phận lãnh đạo của mình. 
 
Phát Hiện Ra Sự Bất An Trong Động Thái Của Mình… 
 
Thành thật mà nói thì người ta có thể khá dễ dàng phát hiện ra sự bất an cá nhân của mình. 
Chúng ta không biết được sự bất an ấy chỉ vì chúng ta làm ngơ nó mà thôi. Chúng ta cứ giả bộ 
làm như chẳng có gì là bất an cả bằng việc tự biện hộ và bằng việc chuyển hướng chú ý đi nơi 
khác hay vào việc khác. Sau đây là những tình huống mà những người bình thường như chúng 
tôi và quí vị vốn phải tranh chiến với một số loại bất an phổ biến. Hãy quan tâm đến cách 
chúng lộ ra trong đời sống như thế nào… 
 
1. …………………………… Quí vị bắt đầu so sánh chính mình với những người khác. 
 
 Mối Họa: Quí vị sẽ quên mất vai trò độc đáo của mình cũng như của mỗi người vốn 

có trong tập thể. 
 
 Ví Dụ:  Những Người Làm Công Trong Vườn Nho (Ma. 20) 
    a. Quí vị quên mất ân tứ của Ðức Chúa Trời đã ban cho quí vị, bị ám ảnh 

vì vị trí của người khác. 
    b. Quí vị lằm bằm và than phiền về sự bất bình đẳng cảm nhận được. 
    c. Quí vị xét đoán người khác, cho rằng họ kém cỏi hơn quí vị.  
 

““2211KKhhii  tthhấấyy  nnggưườờii  đđóó,,  PPhhiieerrơơ  hhỏỏii  ÐÐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  rrằằnngg::  LLạạyy  CChhúúaa,,  ccòònn  nnggưườờii  nnầầyy,,  vvềề  ssaauu  
ssẽẽ  rraa  tthhếế  nnààoo??  2222ÐÐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  đđáápp  rrằằnngg::  NNếếuu  TTaa  mmuuốốnn  nnggưườờii  ccứứ  ởở  cchhoo  ttớớii  kkhhii  TTaa  đđếếnn,,  
tthhìì  ccaann  hhệệ  ggìì  vvớớii  nnggưươơii??  CCòònn  nnggưươơii,,  hhããyy  tthheeoo  TTaa”” (Gi. 21:21-22) 

 
 

 
Được An Toàn 

Hay Bị Phá Ngầm 



LÃNH ĐẠO II 
 

14 

 
2. ……………………………  Quí vị có cảm giác mình là nạn nhân, cần phải đòi bồi 

hoàn cho sự thua thiệt của mình. 
 
 Mối Họa: Quí vị sẽ thất bại trong việc nương cậy vào sự tể trị của Ðức Chúa Trời qua 

việc giải quyết công việc theo cách riêng của mình. 
 
 Ví Dụ:  Giacốp (Sáng. 27, 32) 
    a. Quí vị vạch kế hoạch để tìm cách tiến bộ và có được sự công nhận. 
    b. Quí vị tranh đấu một cách không hợp lý để có thể có được những gì quí 

vị cho rằng mình đáng được. 
    c. Quí vị có thể sẽ rơi vào chỗ thiếu thành thật và giả dối để đạt được kết 

quả mình mong muốn. 
 
  ““11CChhớớ  pphhiiềềnn  llòònngg  vvìì  ccớớ  kkẻẻ  llààmm  ddữữ,,  
  CCũũnngg  đđừừnngg  gghheenn  ttịị  kkẻẻ  ttậậpp  ttàànnhh  ssựự  ggiiaann  áácc……  
  33HHããyy  ttiinn  ccậậyy  ÐÐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa,,  vvàà  llààmm  đđiiềềuu  llàànnhh;;  
  KKhháá  ởở  ttrroonngg  xxứứ,,  vvàà  nnuuôôii  mmììnnhh  bbằằnngg  ssựự  tthhàànnhh  ttíínn  ccủủaa  NNggààii……  
  44CCũũnngg  hhããyy  kkhhaaooíí  llạạcc  nnơơii  ÐÐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa,,  
  TThhìì  NNggààii  ssẽẽ  bbaann  cchhoo  nnggưươơii  đđiiềềuu  llòònngg  mmììnnhh  aaoo  ưướớcc..  

55HHããyy  pphhóó  tthháácc  đđưườờnngg  llốốii  mmììnnhh  cchhoo  ÐÐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa,,  VVàà  nnhhờờ  ccậậyy  nnơơii  NNggààii,,  tthhìì  NNggààii  ssẽẽ  llààmm  
tthhàànnhh  vviiệệcc  ấấyy……  

  88HHããyy  ddẹẹpp  ssựự  ggiiậậnn,,  vvàà  bbỏỏ  ssựự  ggiiậậnn  hhooảảnngg;;  
  CChhớớ  pphhiiềềnn  llòònngg,,  vvìì  đđiiềềuu  đđóó  cchhỉỉ  ggââyy  rraa  vviiệệcc  áácc”” (Thi. 37:1-8) 
 
 
3. …………………………… Quí vị bị cuốn hút vào mẫu người tự kỷ trung tâm. 
 
 Mối Họa: Quí vị sẽ trở nên bị ám ảnh với việc tạo dựng vương quốc riêng của mình để 

rồi sẽ bằng mọi cách cố thực hiện cho được.  
 
 Ví Dụ:  Anh Của Người Con Trai Phá Của (Lu. 15) 
    a. Quí vị có khuynh hướng tạo thành tích cho đời mình. 
    b. Quí vị có khuynh hướng phê phán và xét đoán. 
    c. Quí vị có khuynh hướng sống một đời sống tự kỷ trung tâm. 
 

““44MMỗỗii  nnggưườờii  pphhảảii  tthhửử  xxéétt  vviiệệcc  llààmm  ccủủaa  mmììnnhh,,  tthhìì  ssựự  kkhhooee  mmììnnhh  cchhỉỉ  ttạạii  mmììnnhh  tthhôôii,,  cchhớớ  
cchhẳẳnngg  pphhảảii  ttạạii  kkẻẻ  kkhháácc..  55VVìì  aaii  ssẽẽ  ggáánnhh  llấấyy  rriiêênngg  pphhầầnn  nnấấyy”” (Gal. 6:4-5) 

 
 
4. ……………………………  Quí vị bị dẫn đến chỗ muốn có được sự chấp nhận của 

người khác; quí vị trở thành người lấy lòng người khác. 
 
 Mối Họa: Quí vị sẽ trở nên liều lĩnh, “hết mình” cho những động cơ không trong sáng 

và những kỳ vọng phi hiện thực. 
 
 Ví Dụ:  Mathê (Lu. 10) 
    a. Quí vị bị lạc hướng so với các ưu tiên chung, bị cầm tù trong niềm khát 

khao lập kỳ công. 
    b. Quí vị sẽ trở nên suy kiệt vì nổ lực quá nhiều cho những điều không 

đáng. 
    c. Quí vị rơi vào khuynh hướng làm một người theo chủ nghĩa cầu toàn. 
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““NNhhưưnngg  ttôôii  nnaayy  llàà  nnggưườờii  tthhểể  nnààoo,,  llàà  nnhhờờ  ơơnn  ÐÐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  vvàà  ơơnn  NNggààii  bbaann  cchhoo  ttôôii  ccũũnngg  
kkhhôônngg  pphhảảii  llàà  uuổổnngg  vvậậyy..  TTrrááii  llạạii,,  ttôôii  đđãã  llààmm  nnhhiiềềuu  vviiệệcc  hhơơnn  ccáácc  nnggưườờii  kkhháácc,,  nnhhưưnngg  nnààoo  
pphhảảii  ttôôii,,  bbèènn  llàà  ơơnn  ÐÐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  ởở  ccùùnngg  ttôôii”” (1Cô. 15:10) 

 
 
5. …………………………… Quí vị rơi vào thái độ xét đoán chính mình và xét đoán  

    người khác. 
 
 Mối Họa: Quí vị sẽ bị rơi vào tình trạng méo mó trong việc nhận thức thực tại, và sẽ bị 

vào sự cám dỗ chạy trốn trách nhiệm. 
 
 
 Ví Dụ:  Êli (1Vua. 19) 
    a. Quí vị bị rơi vào một sự nhận thức nông cạn đối với hoàn cảnh của 

 mình. 
    b. Quí vị than phiền về những hoàn cảnh không công bằng và cảm thấy bị 
     ngợp. 
    c. Quí vị sợ hãi sự suy sụp và tính chất tầm thường của mình. 
 

““33VVềề  pphhầầnn  ttôôii,,  hhooặặcc  bbịị  aannhh  eemm  xxửử  đđooáánn,,  hhooặặcc  bbịị  mmộộtt  ttòòaa  áánn  nnààoo  ccủủaa  llooààii  nnggưườờii  xxửử  đđooáánn,,  
ttôôii  ccũũnngg  cchhẳẳnngg  llấấyy  llààmm  qquuaann  hhệệ  ggìì..  CChhíínnhh  ttôôii  cchhẳẳnngg  ttựự  xxửử  đđooáánn  mmììnnhh  nnữữaa;;  44vvìì  ttôôii  tthhấấyy  
mmììnnhh  cchhẳẳnngg  ccóó  ggìì  đđáánngg  ttộộii,,  nnhhưưnngg  ttôôii  ccũũnngg  kkhhôônngg  nnhhờờ  ssựự  đđóó  mmàà  đđưượợcc  xxưưnngg  llàà  ccôônngg  bbììnnhh::  
ÐÐấấnngg  xxửử  đđooáánn  ttôôii,,    ấấyy  llàà  CChhúúaa..  55VVậậyy,,  cchhớớ  xxéétt  đđooáánn  ssớớmm  qquuáá,,  hhããyy  đđợợii  CChhúúaa  đđếếnn;;  cchhíínnhh  
CChhúúaa  ssẽẽ  ttỏỏ  nnhhữữnngg  ssựự  ttrroonngg  nnơơii  ttốốii  rraa  nnơơii  ssáánngg,,  vvàà  bbààyy  nnhhữữnngg  ssựự  ttooaann  đđịịnnhh  ttrroonngg  llòònngg  
nnggưườờii;;  bbấấyy  ggiiờờ,,  aaii  nnấấyy  ssẽẽ  bbởởii  ÐÐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  mmàà  llããnnhh  ssựự  kkhheenn  nnggợợii  mmììnnhh  đđáánngg  llããnnhh”” 
(1Cô.4:3-5) 

 
 
6. …………………………… Quí vị tìm cách tự chứng giá trị bản thân của mình, cảm  
        thấy mình phải được nắm vai trò cầm quyền. 
 
 Mối Họa: Quí vị bị cuốn vào cách nghĩ được / thua. Vì quí vị tự làm người vạch lối 

cho chính mình, quí vị mạo hiểm với sự thanh liêm của mình, bảo vệ cho 
“mặt nổi” của cá nhân, và thường trở nên “ lập dị”. 

 
 Ví Dụ:  Sara (Sáng. 16:1-6) 
    a. Quí vị để cho hoàn cảnh của mình qui định cách hiểu của quí vị về 

thuộc tính của Ðức Chúa Trời. 
    b. Quí vị trở nên người tự tư, tự lợi; tìm cách lợi dụng người khác 
    c. Cuối cùng, quí vị bị lâm vào hội chứng “hi sinh”, cảm thấy không thể 

nào nương cậy vào ai được. 
 

““1111ÐÐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  pphháánn::  VVìì  TTaa  bbiiếếtt  ýý  ttưưởởnngg  TTaa  nngghhĩĩ  đđốốii  ccùùnngg  ccáácc  nnggưươơii  llàà  ýý  ttưưởởnngg  bbììnnhh  aann,,  
kkhhôônngg  pphhảảii  ttaaii  hhọọaa,,  đđểể  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii  đđưượợcc  ssựự  ttrrôônngg  ccậậyy  ttrroonngg  llúúcc  ccuuốốii  ccùùnngg  ccủủaa  mmììnnhh..  
1122BBấấyy  ggiiờờ  ccáácc  nnggưươơii  ssẽẽ  kkêêuu  ccầầuu  TTaa,,  ssẽẽ  đii  vvàà  ccầầuu  nngguuyyệệnn  TTaa,,  vvàà  TTaa  ssẽẽ  nnhhậậmm  llờờii..  đ 1133CCáácc  
nnggưươơii  ssẽẽ  ttììmm  TTaa,,  vvàà  ggặặpp  đưượợcc  kkhhii  ccáácc  nnggưươơii  ttììmm  kkiiếếmm  TTaa  hhếếtt  llòònngg”” (Giê. 29:11-13) đ

 
 
Những Ðiều Giả Dối Mà Chúng Ta Tin 
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Lắm khi ngưới ta phải trải qua một số các triệu chứng ấy cùng một lúc. Mấu chốt ở chỗ quí vị 
đối phó với sự bất an của mình ra sao, và những thứ giả dối nào mà quí vị đang dùng để tự nhủ 
mình về thực tại. 
 
Hãy chú ý điều này: Nếu quả lẽ thật đã buông tha cho chúng ta (Gi. 8:32), thì chính sự giả dối 
trói buộc chúng ta vào cảnh nô lệ. Cấp độ của sự thất bại cũng như của tình trạng nô lệ mà quí 
vị phải đối đầu trong cương vị của nhà lãnh đạo liên quan trực tiếp với mức không tưởng hay 
giả dối mà quí vị gán cho bản sắc của mình. nan đề của chúng ta ở chỗ trong khi chúng ta biết 
lẽ thật nhưng lại tin vào… sự giả dối. Tiến sĩ Chris Thurman viết một tác phẩm rất thâm thúy 
là “Những Ðiều Giả Dối Chúng Ta Tin” (The Lies We Believe). Ông cung ứng một tiến trình 
rất hữu ích để giúp cho chúng ta hiểu biết.  
 
 

BƯỚC VÀO LẼ THẬT 
 
A. ………………… sự kiện mấu chốt nào khiến sinh ra sự giả dối / cảnh nô lệ. 
 
 Ví Dụ: Cấp trên không xác nhận công khó mà quí vị đã có được trong tuần vừa qua 

trong một dịp truyền giáo khá thành công. Quí vị cảm thấy bực bội và thấy như 
mình bị xem thường. 

 
B. ………………… sự giả dối nào quí vị đang tin. 
  
 Ví Dụ: Có lẽ quí vị đã từng ấp ủ sự dối gạt này: “Mình tốt nên việc mình làm cũng 

tốt…”. Vậy là quí vị đã gộp con người mình với công việc mình làm và sự chấp 
nhận của người khác làm một.  

 
C. ………………… sự đáp ứng như thế nào là chân thực, xứng hiệp, và khả thi. 
 
 Ví Dụ: Chân giá trị của tôi được qui định bởi con người tôi chứ không phải phụ thuộc 

vào những gì tôi làm. Cấp trên tôi đánh giá cao về tôi nhưng họ cũng chỉ là con 
người như tôi mà thôi và có lẽ là, vì cớ những sự sơ xuất, cũng không nắm hết 
được mọi việc tôi làm.Chung qui, cấp trên tôi cũng chỉ là một con người bận rộn. 

 
 

THỦ THUẬT VÀ L Ẽ THẬT 
 
1. Chúng ta đừng bao giờ phó sự lành mạnh tâm lý của chúng ta vào tay người khác. 
2. Lẽ thật là một sự đòi hỏi phải có cho sự lành mạnh tâm lý và thuộc linh. 
3. Hầu hết các sự bất hạnh và bất an của chúng ta đều là hậu quả của những giả dối mà 

chúng ta tin. 
4. Phải nhận biết rằng quí vị sẽ tin những gì quí vị muốn tin. 
5. Lẽ thật có thể bị che khuất bởi một sự giả dối gây xúc động. 
6. Phải luôn nhớ rằng những con người thương tổn sẽ làm tổn thương người khác; những 

người bị dọa dẫm sẽ đi dọa dẫm người khác. 
 
Những Điều Then Chốt Cho Sự An Toàn Tâm Lý 
 
1. …………………………… 
 

Quí vị phải gắn liền chân giá trị của mình với bản sắc vốn có của mình trong Chúa Cứu 
Thế Jêsus chứ đừng lệ thuộc vào người khác hay vào những điều mình làm được. 

 
Được An Toàn 

Hay Bị Phá Ngầm 



LÃNH ĐẠO II 
 

17

 
2. …………………………… 
 
 Quí vị phải để cho Ðức Chúa Trời bẻ gãy tính tự túc, tự cường của mình. 
 
3. …………………………… 
 

Quí vị phải khám phá cho được mục đích sống mà Ðức Chúa Trời đã ban cho mình chứ 
đừng vì một mục đích nào khác. 

 
4. …………………………… 
 

Quí vị phải biết để cho người khác yêu thương và chúc phước mình, và cũng phải biết làm 
như thế cho họ nữa. 

 
 
Những Việc Cần Làm Ngay… 
 
1. ……………………………………………………. là Lời vốn định hình, định hướng 

cho bản sắc của quí vị: Ở trong Chúa Cứu Thế Jêsus / Trong Ngài / Cùng Ngài. 
 
2. Hãy tự tra xét mình mỗi khi quí vị ………………………… mình với người khác. Hãy 

thôi đừng so sánh như thế nữa và cám ơn Chúa về những khác biệt mà Ngài đã ban cho 
mình. 

 
3. Hãy tập trung vào các ………………………… của mình tùy theo lúc. Hãy nhận thực 

cho được và hãy trau chuốt cho các ân tứ và năng lực bản thân của mình. 
 
4. Hãy đọc và nghe các tài liệu ………………………… : Sách, tạp chí, băng ghi âm,… 
 
5. Hãy nhận thực cho được vài, ba kiểu ………………………… mà quí vị thường hay tin 

về mình nhất. Hãy viết ra những lẽ thật về các lĩnh vực ấy rồi tự nhủ mình về những lẽ thật 
đã khám phá được. 

 
6. Hãy tìm lấy một người ………………………… đáng tin cậy. Hãy thực hành việc ban 

cho và nhận lãnh tình yêu thương, sự khích lệ, và về lẽ thật mà cả đôi bên đều cần.  
 
7. Hãy để ý cho kỹ những tình thế …………………………: Trong việc phê phán, sự 

khước từ, việc gặp gỡ một nhân vật quan trọng, một đồng nghiệp thành công, trong những 
lĩnh vực mình dễ thất bại hay chưa quen thuộc.   

 
8. Hãy tự nhắc nhở mình về ………………………… : Chúng ta phải bắt chước Chúa Cứu 

Thế Jêsus là Ðấng đã tự bỏ mình đi để đến hầu việc cho nhiều người chứ không phải để 
nhiều người phục vụ mình. 
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ÐÐƯƯỢỢCC  AANN  TTOOÀÀNN  
HHAAYY  BBỊỊ  PPHHÁÁ  NNGGẦẦMM 

 
 
Phát Hiện Ra Sự Bất An Trong Động Thái Của Mình… 
 
1 SỰ SO SÁNH : Quí vị bắt đầu so sánh chính mình với những người khác. 

2 SỰ ÐỀN BÙ : Quí vị có cảm giác mình là nạn nhân, cần phải đòi bồi hoàn cho 
sự thua thiệt của mình. 

3 SỰ TRANH CẠNH : Quí vị bị cuốn hút vào mẫu người tự kỷ trung tâm. 

4 SỰ THÔI THÚC : Quí vị bị dẫn đến chỗ muốn có được sự chấp nhận của người 
khác; quí vị trở thành người lấy lòng người khác. 

5 SỰ KẾT TỘI : Quí vị rơi vào thái độ xét đoán chính mình và xét đoán người 
khác. 

6 SỰ ÐIỀU KHIỂN : Quí vị tìm cách tự chứng giá trị bản thân của mình, cảm thấy 
mình phải được nắm vai trò cầm quyền. 

 
 
 
Bước Vào Lẽ Thật 
 
A. HÃY XÁC ÐỊNH sự kiện mấu chốt nào khiến sinh ra sự giả dối / cảnh nô lệ. 
B. HÃY KHÁM PHÁ sự giả dối nào quí vị đang tin. 
C. HÃY QUYẾT ÐỊNH sự đáp ứng như thế nào là chân thực, xứng hiệp, và khả thi. 
 
 
Những Điều Then Chốt Cho Sự An Toàn Tâm Lý 
 
1. BẢN SẮC 
2. SỰ TAN VỠ 
3. MỤC ÐÍCH 
4. VIỆC BAN CHO Và VIỆC NHẬN LÃNH Các Phước Hạnh 
 
 
Những Việc Cần Làm Ngay… 
 
1. Hãy Nghiên Cứu Và SUY GẪM Lời Kinh Thánh 
2. Hãy Tự Tra Xét Mình Mỗi Khi Quí Vị TỰ SO SÁNH Mình Với Người Khác 
3. Hãy Tập Trung Vào Các MẶT MẠNH Của Mình Tùy Theo Lúc 
4. Hãy Đọc Và Nghe Các Tài Liệu CÓ TÁC DỤNG THÚC ÐẨY 
5. Hãy Nhận Thực Cho Được Vài Ba Kiểu GIẢ DỐI Mà Quí Vị Thường Hay Tin Về Mình 

Nhất. 
6. Hãy Tìm Lấy Một Người HỖ TRỢ Đáng Tin Cậy 
7. Hãy Để Ý Cho Kỹ Những Tình Thế CÓ THỂ GÂY HẠI 
8. Hãy Tự Nhắc Nhở Mình Về LẼ THẬT 
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ỦỦYY  TTHHÁÁCC  NNHHIIỆỆMM  VVỤỤ  
VVÀÀ  PPHHÁÁTT  TTRRIIỂỂNN  NNHHÂÂNN  SSỰỰ 

 
BBiiếếnn  PPhhéépp  CCộộnngg  TThhàànnhh  PPhhéépp  NNhhâânn  TTrroonngg  CChhứứcc  VVụụ  CCủủaa  MMììnnhh  

((GGiiaa  BBộộii  CChhoo  CChhứứcc  VVụụ  MMììnnhh)) 
 

““22MMưườờii  hhaaii  SSứứ  ĐĐồồ  bbèènn  ggọọii  hhếếtt  tthhảảyy  mmôônn  đđồồ  nnhhóómm  llạạii,,  mmàà  nnóóii  rrằằnngg::  BBỏỏ  ssựự  ddạạyy  đđạạoo  ÐÐứứcc  CChhúúaa  
TTrrờờii  mmàà  ggiiúúpp  vviiệệcc  bbàànn  ttiiệệcc  tthhậậtt  cchhẳẳnngg  xxứứnngg  hhợợpp..  33VVậậyy  aannhh  eemm  hhããyy  cchhọọnn  ttrroonngg  bbọọnn  mmììnnhh  bbảảyy  
nnggưườờii  ccóó  ddaannhh  ttốốtt,,  đđầầyy  ddẫẫyy  ÐÐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  vvàà  ttrríí  kkhhôônn,,  rrồồii  cchhúúnngg  ttaa  ssẽẽ  ggiiaaoo  vviiệệcc  nnầầyy  cchhoo”” 

(Công. 6:1-2) 
 
 
 
Khi các vị Mục Sư quyết định trở thành những nhà lãnh đạo thì đó là lúc họ nhận lãnh một vị 
trí quan trọng. Họ đã thực hiện một quyết định mang tính cách mạng trong việc thi hành chức 
vụ của mình. Họ sẽ thôi không còn tự đánh giá mình chỉ qua những gì tự mình làm được nữa. 
Giá trị của họ giờ đây còn phụ thuộc trên những gì họ có thể thu được qua việc làm của nhiều 
người khác nữa! Ðó chính là điều mà chúng ta gọi là “Nguyên Tắc Giêtrô”. 
 
 
Ngày Môise Trở Thành Nhà Lãnh Đạo 
 
Trong Xuất. 18:17-27, Giêtrô trình bày nguyên tắc này với Môise. “…Ðiều con làm đó chẳng 
tiện. Quả thật, con cùng dân sự ở với con sẽ bị đuối chẳng sai, vì việc đó nặng nề quá sức con, 
một mình gánh chẳng nổi” (Xuất. 18:17b-18). 
 
Giêtrô đã  khởi sự chia sẻ cho Môise sự khuyên bảo đầy khôn ngoan của mình về việc làm thế 
nào để Môise có thể ủy nhiệm gánh nặng công việc cho nhiều người khác nữa, và có thể gia 
bội khối lượng dịch vụ được giao thác sang nhiều người khác. Kinh Thánh chép rằng “Môise 
vâng lời ông gia mình, làm y như mọi điều người đã dạy” (Xuất. 18:24). 
 
Trong chức phận lãnh đạo, thường khi người ta có cảm tưởng như thể là chính một mình nhà 
lãnh đạo phải hoàn thành tất cả mọi sự. Tuy nhiên, như Giêtrô đã vạch rõ cho thấy, làm như 
thế nhà lãnh đạo sớm bị đuối sức. Chính vì lý do ấy, Môise đã tiến hành thay đổi và bắt đầu 
trang bị cho nhiều người khác cùng chia sẻ trách nhiệm với mình. 
 
 
Bảy Sự Thay Đổi Mà Môise Đã Thực Hiện  
Để Trở Thành Một Nhà Lãnh Đạo 
 
1. MÔISE ÐÃ TRỞ THÀNH NGƯỜI ……………………… (C. 19) 

“Bây giờ, hãy nghe cha khuyên con một lời, cầu xin Ðức Giêhôva phù hộ cho. Về phần 
con, hãy làm kẻ thay mặt cho dân sự trước mặt Ðức Chúa Trời, và đem trình mọi việc cho 
Ngài hay”  

 
2. MÔISE ÐÃ DÂNG MÌNH CHO ……………………… (C. 20) 

“Hãy lấy mạng lịnh và Luật Pháp Ngài mà dạy họ, chỉ cho biết con đường nào phải đi, và 
điều chi phải làm” 
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3. MÔISE ÐÃ SẮP ÐẶT CHO ……………………… (C. 20) 
“Hãy lấy mạng lịnh và Luật Pháp Ngài mà dạy họ, chỉ cho biết con đường nào phải đi, và 
điều chi phải làm” 

 
4. MÔISE ÐÃ TRIỂN KHAI MỘT ……………………… (C. 20) 

“Hãy lấy mạng lịnh và Luật Pháp Ngài mà dạy họ, chỉ cho biết con đường nào phải đi, và 
điều chi phải làm” 

 
5. MÔISE ÐÃ ……………………… (C. 21) VÀ ÐÀO TẠO CÁC NHÀ LÃNH ÐẠO 

“Nhưng hãy chọn lấy trong vòng dân sự mấy người tài năng, kính sợ Ðức Chúa Trời, 
chân thật, ghét sự tham lợi, mà lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị hoặc ngàn người, , 
hoặc trăm người, hoặc năm mươi người, hoặc mười người” 

 
6. MÔISE ÐÃ ÐƯA HỌ VÀO ……………………… (C. 22) DỰA TRÊN CÁC ÂN TỨ 

CỦA HỌ 
 “đặng xét đoán dân sự hằng ngày… những việc nhỏ mọn, chính họ hãy xét đoán lấy…” 
 
7. MÔISE CHỈ LÀM NHỮNG GÌ ……………………… (C. 22) CỦA MÌNH KHÔNG 

THỂ LÀM ÐƯỢC 
 “đặng xét đoán dân sự hằng ngày… Nếu có việc can hệ lớn, họ hãy giải lên cho con…” 
 

Trong câu 23, chúng ta biết được kết quả có được nhờ vào các sự thay đổi mà Môise đã 
thực hiện: Môise có thêm sức lực và dân sự được an bình. 
 
““NNếếuu  ccoonn  llààmm  vviiệệcc  nnầầyy,,  vvàà  ÐÐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  bbaann  llịịnnhh  cchhoo  ccoonn,,  ccoonn  cchhắắcc  ssẽẽ  cchhịịuu  nnổổii  đđưượợcc,,  
vvàà  ccảả  ddâânn  ssựự  nnầầyy  ssẽẽ  đđếếnn  cchhỗỗ  mmììnnhh  bbììnnhh  yyêênn””  

 
 
Từ Người Mục Sư Trở Thành Nhà Lãnh Đạo 
 

Có sự khác biệt giữa người Mục Sư với nhà lãnh đạo. Trong khi mọi nhà lãnh đạo thuộc 
linh đều là Mục Sư, thì chẳng phải người Mục Sư nào cũng đều là nhà lãnh đạo. Hai vai 
trò này khác nhau: 

 
NGƯỜI MỤC SƯ NHÀ LÃNH ÐẠO 

1. Phục sự dân sự 1. Phục sự dân sự 

2. Mục tiêu là đáp ứng trực tiếp cho nhu 
 cần  của dân sự. 

2. Mục tiêu là trang bị năng lực cho 
 nhiều người khác để họ giúp đáp ứng 
 nhu cần  của dân sự. 

3. Có được sự hoàn thành nhờ sự làm việc 
 của chính mình. 

3. Có được sự hoàn thành nhờ vào việc 
 trang bị cho nhiều người khác làm 
 việc. 

4. Phòng vệ để sinh tồn. 4. Tấn công để thăng tiến. 

5. Ðối phó nhằm thỏa đáp theo nhu cần 
 dấy lên từng hồi, từng lúc. 

5. Sáng tạo vận hội để hướng dẫn cho 
 nhiều người khác. 

6. Tập chú vào nhu cần đoản kỳ. 6. Tập chú vào khải tượng trường kỳ. 

7. Chăn dắt. 7. Trang bị. 

 
Ủy Thác Nhiệm Vụ 

Và Phát Triển Nhân Sự 



LÃNH ĐẠO II 
 

21

 
 
Lý Do Khiến Các Nhà Lãnh Đạo (Các Mục Sư)  
Thất Bại Trong Việc Phát Triển Nhân Sự: 
 

1. Họ cảm nhận được rằng trang bị cho nhân sự là một việc khó. 
 2. Họ bị bất an hoặc có mặc cảm tự ti. 
 3. Họ cho rằng chỉ có họ là mới có đủ phẩm chất để thực hiện việc phát triển nhân sự. 
 4. Họ không tín nhiệm người khác được. 
 5. Họ có những thói quen xấu hoặc một viễn cảnh phi Kinh Thánh. 
 6. Họ chỉ có được một sự tín nhiệm thấp trong dân sự Ðức Chúa Trời. 
 7. Họ không biết làm thế nào để đào tạo nhân sự. 
 8. Dễ lãnh đạo các thuộc viên hơn là các cấp nhân sự. 
 

Phát triển nhân sự đòi hỏi phải tiêu tốn năng lực, thời gian, và việc hoạch định tỉ mỉ. Ðó là 
cách tiên ứng1 trong việc lãnh đạo chứ không phải là kiểu đối ứng mà rủi thay có khá 
nhiều nhà lãnh đạo sử dụng trong việc điều hành tổ chức của mình. Việc phát triển nhân 
sự cũng hàm nghĩa rằng, trong cương vị nhà lãnh đạo, quí vị phải cho phép nhiều người 
khác chia sẻ quyền chủ hữu trên công việc mà quí vị đang nắm giữ. Như vậy việc ấy đòi 
hỏi niềm tin và sự giao thác đối với nhiều người khác, cũng như cần có bản lĩnh biết nới 
lỏng quyền kiểm soát. Tuy nhiên, nếu như quí vị kết ước với việc trang bị cho nhân sự, quí 
vị sẽ thấy được rằng lời hứa của Giêtrô sẽ trở thành sự thật trong đời sống và trên chức vụ 
của mình. 

 
CÂU HỎI 

Quí vị có thấy rằng ủy thác nhiệm vụ và phát triển nhân sự  
là một điều khó không? Tại sao? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
CÂU HỎI 

Những lĩnh vực nào quí vị có thể nới lỏng quyền kiểm soát và trang bị cho ai đó 
để họ cũng có thể được lãnh đạo? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 
Làm Thế Nào Chúng Ta Chọn Lựa Được Người Để ủy Thác Công Việc? 
 
 Chúng ta chọn ai để trang bị? 
 Ðây là một câu hỏi khó mà sự giải đáp có thể được tìm thấy trong Công. 6:1-4 
 

““11TTrroonngg  llúúcc  đđóó,,  bbởởii  ssốố  mmôônn  đđồồ  ccàànngg  tthhêêmm  llêênn,,  nnêênn  nnggưườờii  HHêêllêênníítt  pphhàànn  nnàànn  nngghhịịcchh  ccùùnngg  
nnggưườờii  HHêêbbơơrrơơ,,  vvìì  nnhhữữnngg  nnggưườờii  ggóóaa  bbụụaa  ccủủaa  hhọọ  đđãã  bbịị  bbỏỏ  bbêê  ttrroonngg  ssựự  ccấấpp  pphháátt  hhàànngg  nnggààyy.. 
22MMưườờii  hhaaii  SSứứ  ĐĐồồ  bbèènn  ggọọii  hhếếtt  tthhảảyy  mmôônn  đđồồ  nnhhóómm  llạạii,,  mmàà  nnóóii  rrằằnngg::  BBỏỏ  ssựự  ddạạyy  đđạạoo  ÐÐứứcc  
CChhúúaa  TTrrờờii  mmàà  ggiiúúpp  vviiệệcc  bbàànn  ttiiệệcc  tthhậậtt  cchhẳẳnngg  xxứứnngg  hhợợpp..  33VVậậyy  aannhh  eemm  hhããyy  cchhọọnn  ttrroonngg  bbọọnn  
mmììnnhh  bbảảyy  nnggưườờii  ccóó  ddaannhh  ttốốtt,,  đđầầyy  ddẫẫyy  ÐÐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  vvàà  ttrríí  kkhhôônn,,  rrồồii  cchhúúnngg  ttaa  ssẽẽ  ggiiaaoo  
vviiệệcc  nnầầyy  cchhoo..  44CCòònn  cchhúúnngg  ttaa  ssẽẽ  ccứứ  cchhuuyyêênn  lloo  vvềề  ssựự  ccầầuu  nngguuyyệệnn  vvàà  cchhứứcc  vvụụ  ggiiảảnngg  đđ

                                                          

ạạoo””  
  

 
1  Đón đầu 
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Một chức phận lãnh đạo tốt luôn có được khả năng đáp ứng một cách có hiệu quả cho nhu 
cần của nhiều nhà lãnh đạo và nhân sự hơn. Trong sơ kỳ của Hội Thánh, người ta không 
dùng lá phiếu để xác định bản sắc của các nhà lãnh đạo và nhân sự này. Các Sứ Đồ nghĩ 
trước một số phẩm chất mà họ đòi hỏi phải có nơi những người được chọn vào vai trò 
lãnh đạo. Những người được chọn phải… 

 
 1. Thuộc giữa vòng những người có ảnh hưởng tốt: “hãy chọn trong bọn mình” 
 2. Là tín hữu: “bọn mình” 
 3. Là những người đứng chung nhau trong một tập thể: “bảy người” 
 4. Là những người được tín nhiệm: “có danh tốt” 
 5. Ðược ban quyền năng cho nhiệm vụ: “đầy dẫy Ðức Thánh Linh” 
 6. Giỏi giang, thông tuệ: “đầy dẫy… trí khôn” 
 7. Có tính thần trách nhiệm: “chúng ta sẽ giao việc nầy cho” 
 
 
Làm Thế Nào Chúng Ta Phát Triển Nhân Sự  
Trong Khi ủy Thác Chức Vụ? 
 
 1. Biết mình (Phải tường tận về những gì sẽ ủy nhiệm). 
 2. Biết người: Biết rõ người mình sẽ phát triển (Biết sở trường, sở đoản của họ). 
 3. Phải định rõ được sự ủy nhiệm (Ðừng để có điều gì còn mơ hồ, phải viết ra đầy đủ). 
 4. Giải thích những câu hỏi “tại sao” ẩn sau mỗi sự ủy nhiệm (Hãy cho người ta biết tại 

sao việc lại quan trọng đến thế). 
 5. Thảo luận với người được ủy nhiệm về tiến trình tăng trưởng (Ðể giúp họ biết sẽ tăng 

trưởng như thế nào kể từ đó). 
 6. Dành thì giờ để quan hệ sâu hơn với người được ủy thác (Ðầu tư thêm thời gian ngoài 

việc thảo luận trên công việc). 
 7. Cho phép những người được ủy thác quan sát sự hành chức của quí vị để họ học tập 

(Ðể cho họ kiến tập và nhận sự lý giải của quí vị). 
 8. Cung ứng cho họ các nguồn lực và thẩm quyền cần thiết (Cung cấp công cụ cho công 

việc). 
 9. Khích lệ họ lập báo cáo hàng ngày về tiến độ (Giúp họ giải thích sự tăng trưởng của 

họ). 
 10. Giúp họ có trách nhiệm với chức vụ của mình (Ðạt sự thỏa thuận về chia sẻ trách 

nhiệm). 
 11. Cho phép họ có thể sai sẩy (Cho họ biết rằng họ có thể học tập trong sự thực hành 

này).  
 12. Phỏng vấn sau mỗi sự hoàn thành và xác nhận thường xuyên (Khích lệ suốt tiến trình 

thành công của họ). 
 
 
Nếu Là Ðức Chúa Jêsus, Ngài Sẽ Làm Gì? (Lu. 9:1-2) 
 

““11ÐÐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  nnhhóómm  hhọọpp  mmưườờii  hhaaii  SSứứ  ĐĐồồ,,  bbaann  qquuyyềềnn  nnăănngg  pphhéépp  ttắắcc  đđểể  ttrrịị  qquuỉỉ,,  cchhữữaa  
bbịịnnhh..  22RRồồii  NNggààii  ssaaii  đđii  rraaoo  ggiiảảnngg  vvềề  nnưướớcc  ÐÐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccùùnngg  cchhữữaa  llàànnhh  kkẻẻ  ccóó  bbịịnnhh””  

 
Chúng ta nhận ra được qua phân đoạn Kinh Thánh này là Ðức Chúa Jêsus đã chia sẻ cả 
trách nhiệm lẫn thẩm quyền. Ðể thành công được trong sứ vụ của mình, chúng ta phải 
chia sẻ cả công việc lẫn uy quyền của chúng ta với tập thể. Ðức Chúa Jêsus nhắm đến việc 
phát triển các môn đồ Ngài qua sự chia sẻ công việc. Ngài đã không dùng phần lớn thì giờ 
của mình cho đám đông quần chúng. Ngài tập chú vào việc đào tạo các môn đồ. Không 
phải bằng việc chia đều thời gian cho mọi người như nhau, nhưng chỉ dành thì giờ cho 
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những người sẵn sàng cho việc đào tạo, Ðức Chúa Jêsus đã có thể gia bội chức vụ của 
Ngài trong một khoảng thời gian chừng ba năm. 

 
 
Tiến Trình Phát Triển: 
 
 1. Tôi làm, các bạn quan sát. 
 2. Chúng ta cùng làm với nhau. 
 3. Bạn làm đi, tôi quan sát bạn. 
 4. Chúng ta cùng thẩm định công việc với nhau. 
 5. Bạn làm đi, những người khác sẽ quan sát để học cách bạn làm. 
 
 
Lẽ Thật Về Việc Phát Triển Nhân Sự 
 

Hầu như mọi phong trào bền vững trong lịch sử phát triển Hội Thánh tồn tại được là nhờ 
những nhà lãnh đạo ở thế hệ trước đã biết tái tạo chức phận lãnh đạo và những tiêu chuẩn 
của họ trong thế hệ lãnh đạo kế tiếp. Sở dĩ phong trào đã trở thành phong trào là vì nó 
nhắm đến tiến trình gia bội (nhân tăng lên) chứ không phải chỉ là gia tăng (cộng thêm 
vào). 

 
  SỰ GIA TĂNG GIỐNG NHƯ THẾ NÀY: (1 + 1) = 2 
 
  SỰ GIA BỘI CÓ THỂ BIỂU DIỄN TRONG BIỂU ÐỒ SAU ÐÂY: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUÍ VỊ

CÁC LÃNH ÐẠO CÁC LÃNH ÐẠO 
ÐƯƠNG CHỨC ÐƯƠNG CHỨC 

 
Phát Triển Nhân Sự Trong Khi ủy Thác Nhiệm Vụ 
 

Có một số điều khác biệt giữa một nhà lãnh đạo của các nhà lãnh đạo với một nhà lãnh 
đạo của những thuộc viên. 

 
1. …………………….. 
  
 Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên  … ……………… 
 Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự … ……………… 
 
2. …………………….. 

 

CÁC LÃNH ÐẠO 
KẾ CẬN 

CÁC LÃNH ÐẠO
ÐƯƠNG CHỨC 

CÁC LÃNH ÐẠO
ÐƯƠNG CHỨC 

CÁC LÃNH ÐẠO 
KẾ CẬN 
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Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên tâp chú vào … ……………… của người khác. 
Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự tập chú vào … ……………… của người 
khác. 

 
3. …………………….. 
  
 Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên  
 dành hết nổ lực nhằm đáp ứng … ……………… 
 Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự  
 dành hết nổ lực nhằm phát triển … ……………… 
 
4. …………………….. 
  
 Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên là những nhà lãnh đạo … ……………… 
 Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự là những nhà lãnh đạo … ……………… 
 
5. …………………….. 
  
 Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên thắp sáng … ……………… 
 Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự thắp sáng … ……………… 
 
6. …………………….. 
  
 Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên… ……………… thời gian cho người khác 
 Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự… ……………… thời gian  
 cho người khác 
 
7. …………………….. 
  
 Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên đòi hỏi ít về … ………………  
 Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự đòi hỏi nhiều về … ……………… 
 
8. …………………….. 
  
 Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên lãnh đạo mọi người … ……………… 

Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự lãnh đạo mọi người … ……………… 
 
9. …………………….. 
  
 Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên tác động trên … ……………… 

Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự tác động … ……………… 
 
 
 

BÀI TẬP 
Tôi đang sử dụng thời gian vào việc phát triển thuộc viên hay phát triển các nhà lãnh đạo? 

Làm thế nào để tôi có thể vun vén cho một môi trường lãnh đạo? 
 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 

ÁP DỤNG 
Lúc này tôi đang phát triển ai? Ai là người tôi có thể khởi sự phát triển? Kế hoạch tôi sẽ 

dành cho người ấy như thế nào? 
 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 
  “Một số nhà lãnh đạo thỏa lòng khi có được thuộc viên.  
   Tôi khác, tôi muốn đào tạo các nhà lãnh đạo.  
    Không những tôi chỉ muốn đào tạo các nhà lãnh đạo,  
     tôi còn muốn đào tạo các nhà lãnh đạo của các lãnh đạo.  
      Được thể, tôi cứ muốn đào tạo cho được  
       các nhà lãnh đạo của nhiều nhà lãnh đạo của các lãnh đạo” 
 
                    DDAALLEE  GGAALLLLOOWWAAYY  
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ỦỦYY  TTHHÁÁCC  NNHHIIỆỆMM  VVỤỤ  
VVÀÀ  PPHHÁÁTT  TTRRIIỂỂNN  NNHHÂÂNN  SSỰỰ  

  
Bảy Sự Thay Đổi Mà Môise Đã Thực Hiện  
Để Trở Thành Một Nhà Lãnh Đạo 
 
1. MÔISE ÐÃ TRỞ THÀNH NGƯỜI CẦU NGUYỆN
2. MÔISE ÐÃ DÂNG MÌNH CHO SỰ TRUYỀN THÔNG
3. MÔISE ÐÃ SẮP ÐẶT CHO KHẢI TƯỢNG
4. MÔISE ÐÃ TRIỂN KHAI MỘT KẾ HOẠCH
5. MÔISE ÐÃ TUYỂN CHỌN VÀ ÐÀO TẠO CÁC NHÀ LÃNH ÐẠO 
6. MÔISE ÐÃ ÐƯA HỌ VÀO SỰ HẦU VIỆC DỰA TRÊN CÁC ÂN TỨ CỦA HỌ 
7. MÔISE CHỈ LÀM NHỮNG GÌ CÁC CẤP NHÂN SỰ CỦA MÌNH KHÔNG THỂ 

LÀM ÐƯỢC 
 
Chỉ Những Nhà Lãnh Đạo Biết Phát Triển Lãnh Đạo  
Mới Có Năng Lực Gia Bội Ðược 
 
1. SỰ KHÁT KHAO 
 Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên… CẦN ÐƯỢC TRỌNG DỤNG 
 Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự… MUỐN ÐƯỢC THÀNH CÔNG 
 
2. SỰ TẬP CHÚ 
 Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên… Tập chú vào SỞ ÐOẢN của người khác. 

Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự… Tập chú vào SỞ TRƯỜNG của người khác. 
 
3. CÁC ƯU TIÊN 
 Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên… Dành hết nổ lực nhằm đáp ứng NHU CẦN 

Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự… Dành hết nổ lực nhằm phát triển TIỀM NĂNG 
 
4. NĂNG LỰC 
 Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên… Là những nhà lãnh đạo TỐT 
 Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự… Là những nhà lãnh đạo VĨ ÐẠI 
 
5. THÁI ÐỘ 
 Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên… Thắp sáng CHÍNH MÌNH 
 Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự… Thắp sáng NGƯỜI KHÁC 
 
6. THỜI GIAN 
 Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên… SỬ DỤNG thời gian cho người khác 
 Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự… ÐẦU TƯ thời gian cho người khác 
 
7. SỰ KỲ VỌNG 
 Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên… Ðòi hỏi ít về SỰ KẾT ƯỚC 
 Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự… Ðòi hỏi nhiều về SỰ KẾT ƯỚC 
 
8. CHỨC PHẬN LÃNH ÐẠO 
 Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên… Lãnh đạo mọi người CÙNG MỘT CÁCH 

Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự… Lãnh đạo mọi người THEO NHIỀU CÁCH KHÁC 
NHAU 

 
9. SỰ TÁC ÐỘNG TẠO ẢNH HƯỞNG 
 Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên… Tác động trên THẾ HỆ NÀY 

Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự… Tác động TRÊN THẾ HỆ TƯƠNG LAI 
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SSỰỰ  ÐÐỒỒNNGG  CCÔÔNNGG  
GGIIÚÚPP  HHOOÀÀNN  TTHHÀÀNNHH  ƯƯỚỚCC  MMƠƠ  CCHHUUNNGG 

 
CCáácc  NNéétt  ĐĐặặcc  TTrrưưnngg  CCủủaa  MMộộtt  TTậậpp  TThhểể  TTốốtt  

 
 

““44VVảả,,  ccóó  ccáácc  ssựự  bbaann  cchhoo  kkhháácc  nnhhaauu,,  nnhhưưnngg  cchhỉỉ  ccóó  mmộộtt  ÐÐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh..  55CCóó  ccáácc  cchhứứcc  vvụụ  
kkhháácc  nnhhaauu,,  nnhhưưnngg  cchhỉỉ  ccóó  mmộộtt  CChhúúaa……  1122VVảả,,  nnhhưư  tthhâânn  llàà  mmộộtt,,  mmàà  ccóó  nnhhiiềềuu  cchhii  tthhểể,,  vvàà  nnhhưư  
ccáácc  cchhii  tthhểể  ccủủaa  tthhâânn  ddầầuu  ccóó  nnhhiiềềuu,,  ccũũnngg  cchhỉỉ  hhiiệệpp  tthhàànnhh  mmộộtt  tthhâânn  mmàà  tthhôôii”” (1Cô. 12:4-5, 
12) 

 
Một Tập Thể Tốt Có Được… 
 
 1. …………………….. 
 2. …………………….. 
 3. …………………….. 
 
 
Điều Gì Giúp Tạo Nên Một Tập Thể Hiệu Quả?  
 
1. Một tập thể hiệu quả …………………….. 
 Nền tảng để cho một tập thể thành công là sự quan hệ. Tại sao? 
 a. …………………….. : Thông thường, người ta phải di “dặm thứ nhất” là để hoàn 
         thành nghĩa vụ. Người ta chỉ đi tiếp được “dặm thứ hai” 
         nhờ mối quan hệ. 
 b. …………………….. : Các nhà lãnh đạo luôn biết tác động trên tấm lòng trước khi 
        nhờ đến sự tiếp tay. 
 c. …………………….. : Các nhà lãnh đạo tốt luôn biết “làm chủ” sự trò chuyện  
        cũng như các mối quan hệ của đời sống họ. 
 

ÐÁNH GIÁ 
Trong vị trí của một tập thể, chúng ta đã thực sự chăm sóc nhau chưa? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
2. Một tập thể hiệu quả ………………………………………… 
 Ba ưu tiên hàng đầu của tập thể của quí vị là gì? 
 a. ………………………………………………………………………………….... 
 b. ………………………………………………………………………………….... 
 c. ………………………………………………………………………………….... 
 

ÐÁNH GIÁ 
Trong vị trí của một tập thể, chúng ta có biết và có hành động phù hợp 

theo những điều quan trọng không? 

 
Sự Đồng Công 
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…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
3. Một tập thể hiệu quả …………………….. 
 a. Sự tăng trưởng của …………………….. qui định cho sự tăng trưởng của tổ chức 
 b. Ðời sống và xã hội …………………….. liên tục 
 c. Nhà lãnh đạo không thể hướng dẫn các thuộc viên …………………….. mức độ 

tăng trưởng cá nhân của họ. 
 d. Nhóm lãnh đạo phải cùng ở trên …………………….. 
 e. Các nhà lãnh đạo phải biết ……………………. để luôn đi đầu 
 

ÐÁNH GIÁ 
Trong vị trí của một tập thể, chúng ta có cùng nhau tăng trưởng không? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
4. Một tập thể hiệu quả …………………………………………  
 Một tính chất và phản ứng đúng đắn có được trong một tập thể khi… 
  

…………………….. lành mạnh …………………….. được trọng 

…………………….. giống nhau …………………….. cao 

…………………….. có thật …………………….. thường có được 

…………………….. được rõ ràng …………………….. trong sạch 

…………………….. bổ sung được nhau …………………….. được chung hưởng 

 
 

ÐÁNH GIÁ 
Trong vị trí của một tập thể, chúng ta đã thực có cùng chung tính chất và phản ứng chưa? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 
5. Một tập thể hiệu quả ………………………………………… 
  
 Lẽ thật, nói tóm lại, giống như trong thi đấu bóng đá: Chủ nghĩa cá nhân chỉ giành được 

những chiến tích cá nhân, chỉ có tinh thần đồng đội mới đem lại chức vô địch được! 
 
 Tín Hiệu Của Sự Hợp Tác: 
  

...mang lấy gánh nặng của bạn  …thấy được bức tranh tổng thể 

…tôn trọng các thành viên khác …từ bỏ quyền lợi riêng của mình 

…hiểu biết giá trị của người khác …tiêu biểu cho vị trí của tập thể, không phải của mình 
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…tìm cách làm tăng giá trị cho người khác …khẳng định nhau một cách riêng tư cũng như công khai 

…đến với nhau để sẵn sàng đóng góp …nhận trách nhiệm vì thế đứng của tập thể 

 
ÐÁNH GIÁ 

Trong vị trí của một tập thể, chúng ta có biết đặt lợi ích chung của tập thể 
lên trên lợi ích cá nhân của mình không? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 
6. Một tập thể hiệu quả nhận thức được rằng mỗi người ………………………… 
   
 Nguyên tắc “Vị Trí Thích Hợp”:  
 

“Người chiếm được một vị trí đặc biệt trong tập thể sẽ cảm thấy mình đặc biệt và sẽ thi 
thố năng lực theo một cách đặc biệt. Vị trí thích hợp trong tập thể nhân tính hóa được 
công việc của tập thể”  
PHILIP VAN AUKEN 
 

 Hãy thử liệt kê các thành viên của quí vị và nhận thực cho được vai trò của họ. 
 Vai trò độc đáo của quí vị trong tập thể mình là gì? 

 
ÐÁNH GIÁ 

Trong vị trí của một tập thể, chúng ta có hiểu biết và đánh giá cao 
vai trò của người khác không? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 
7. Một tập thể hiệu quả có một …………………….. 
 
 Trong chức vụ, một cơ cấu lành mạnh diễn tả về… 
 

 Sự hỗ trợ cho thành viên  Một nơi để yên nghỉ 
 Các vai trò đặc biệt  Một nơi có sự khích lệ 
 Một nơi có chiến lược  Một nơi có sự phụ giúp 

 
 

ÐÁNH GIÁ 
Trong vị trí của một tập thể, chúng ta có đang phát triển một cơ cấu lành mạnh không? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 
8. Một tập thể hiệu quả nhận biết được chính xác …………………….. của mình 
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Phải có những bảng theo dõi cho tập thể có thể biết được tình hình của mình. Các cầu thủ 
luôn liếc nhìn lên bảng tỷ số. Như thế, khi xong trận đấu, ít nhất họ cũng biết được mình 
thắng hay bại (Thế nhưng có nhiều vị Mục Sư không thích có các bảng theo dõi ấy!). 
 
Những lĩnh vực nào phải được lên “Bảng Theo Dõi” của chúng ta? (Số người tin Chúa, 
Số tiền dâng,…) 
 

 ………………………………………  ……………………………………… 
 ………………………………………  ……………………………………… 

 
ÐÁNH GIÁ 

Trong vị trí của một tập thể, chúng ta có thu được kết quả tốt trên các lĩnh vực này không? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
9. Một tập thể hiệu quả biết …………………….. 

Không thể có sự thành công mà thiếu sự hi sinh. Nếu chúng ta thành công được mà chẳng 
cần chút hi sinh nào cả thì có nghĩa rằng đã có ai đó đi trước hi sinh thay cho chúng ta rồi. 
Nếu chúng ta hi sinh nhưng chưa thu được thành quả gì, nhất định có người đi sau chúng 
ta sẽ gặt hái thành quả từ sự hi sinh của chúng ta. 

 
  Chúng ta đã nhận được những phước hạnh nào mà không hề phải hi sinh gì cả? 
  Chúng ta sẽ hi sinh gì để cho thế hệ kế tục gặt hái được sự thành công? 
 

ÐÁNH GIÁ 
Trong vị trí của một tập thể, sự hi sinh của chúng ta đã đủ  

để dự ứng sự thành công cho thế hệ kế tiếp chưa? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
10. Một tập thể hiệu quả …………………….. 
 

MƯỜI CÂU HỎI MÀ MỖI TẬP THỂ PHẢI ÐẶT RA: 
 
 1. Chúng ta có …………………….. lẫn nhau không? 
  Sự tôn trọng và sự tin cậy luôn luôn đi đôi với nhau. 
 
 2. Chúng ta có …………………….. nhau không? 
  Quí vị có thực lòng quan tâm đến phúc lợi của bạn đồng công với mình không? 
 
 3. Các thành viên có …………………….. với nhau một cách cởi mở không? 

Với một môi trường giao thông cởi mở, tự do,… với nhau, một tập thể có thể đạt 
được bất cứ điều gì. 

 
 4. Chúng ta có …………………….. các mục tiêu của tập thể không? 

Nếu thiếu một sự tập chú vào các mục tiêu của tập thể, cho dầu là một tập thể lớn 
cũng sẽ bị trôi giạt mà thôi. 
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 5. Chúng ta có …………………….. với các mục tiêu của tập thể không? 

Niềm tin vào các mục tiêu phải được cụ thể hóa chứ không thể nào chỉ là mơ hồ, trừu 
tượng. 

 
 6. Chúng ta có vận dụng tốt các …………………….. của các thành viên không? 
  Các thành viên có cảm thấy họ có được sự cống hiến thỏa đáng không? 
 
 7. Chúng ta có đối phó được với …………………….. một cách thành công không? 

Sự thành công được định theo cách các mối xung đột được giải quyết trong nội bộ tập 
thể như một thể thống nhất. 

 
 8. Tất cả …………………….. có tham gia không? 
  Từ liệu “tập thể” trước hết hàm ý rằng mọi người đều tham gia. 
 
 9. Chúng ta có tôn trọng …………………….. cá nhân không? 

Quí vị có tôn trọng các thành viên khác là những người không phải lúc nào quí vị 
cũng nhất trí với họ được? 

 
 10. Chúng ta có …………………….. được làm thành viên ở đây không? 

Sự thành công đích thực tùy thuộc mức độ vui thú đối với những gì mình làm, trong 
đó có cả sự vui thú đối với tập thể của mình. 

 
Tôi Phải Bắt Đầu Từ Đâu? 
 

Những người mà quí vị chiêu mộ phải được qui định theo các mục tiêu mà quí vị tin rằng 
Ðức Chúa Trời đã hướng dẫn cho mình. Phải tìm cho được những ân tứ xứng hiệp với 
từng vị trí. Trong mỗi người, phải tìm các phẩm chất này: 

 
 CÓ ÂN TỨ 

Tìm những ân tứ và năng lực bản thân cụ thể, thiết yếu cho việc 
thực hiện được các mục tiêu đã vạch ra. 

GIFTED MEMBERS G
 CÓ ẢNH HƯỞNG TỐT 

Tìm những người có ảnh hưởng tốt trên người khác. Có thể cần 
những người từ trong nhóm những người nam hoặc trong hội phụ 
nữ. 

INFLUENTIAL PEOPLE I

 TRUNG TÍN 
Tìm những người đã bày tỏ được một sự trung tín với những kết 
ước Cơ Ðốc của mình 

FAITHFUL WORKERS F
 CHỊU DẠY DỖ 

Tìm những người sẵn lòng học tập và dễ thích nghi với bạn trong 
tập thể. 

TEACHABLE SPIRIT T
 TẤM LÒNG ÐẦY TỚ 

Tìm những người muốn phục vụ tha nhân, không màng đến sự 
thừa nhận của người khác. 

SERVANTS HEART S
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TIÊU CHÍ ÐÁNH GIÁ TẬP THỂ Không Chỉ Phần Nào Thôi Có 

1 Một tập thể hiệu quả biết chăm sóc nhau 1 2 3 4 5 

2 Một tập thể hiệu quả biết và thực hành những gì 
quan trọng   

1 2 3 4 5 

3 Một tập thể hiệu quả cùng nhau tăng trưởng  1 2 3 4 5 

4 Một tập thể hiệu quả có được sự hài hòa 1 2 3 4 5 

5 Một tập thể hiệu quả đặt quyền lợi cá nhân dưới 
lợi ích tối cao của tập thể  

1 2 3 4 5 

6 Một tập thể hiệu quả nhận thức được rằng mỗi 
người đóng một vai trò đặc biệt khác nhau  

1 2 3 4 5 

7 Một tập thể hiệu quả có một cơ cấu lành mạnh  1 2 3 4 5 

8 Một tập thể hiệu quả nhận biết được chính xác 
thế đứng của mình 

1 2 3 4 5 

9 Một tập thể hiệu quả biết trả giá 1 2 3 4 5 

10 Một tập thể hiệu quả biết trả lời “Có” hợp chỗ  1 2 3 4 5 
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SSỰỰ  ÐÐỒỒNNGG  CCÔÔNNGG  
GGIIÚÚPP  HHOOÀÀNN  TTHHÀÀNNHH  ƯƯỚỚCC  MMƠƠ  CCHHUUNNGG  

  
  
  
  
Một Tập Thể Tốt Có Được… 
 
1. MỘT MỤC TIÊU CHUNG (KHẢI TƯỢNG) 
2. CÁC KỸ NĂNG ÐA DẠNG VÀ SỰ ÐÓNG GÓP 
3. MỘT NỀN HUẤN LUYỆN LÀNH MẠNH VÀ SỰ TRUYỀN THÔNG 
 
 
Điều Gì Giúp Tạo Nên Một Tập Thể Hiệu Quả?  
 
1. Một tập thể hiệu quả BIẾT CHĂM SÓC NHAU 
 a. Nguyên Tắc “Dặm Thứ Hai” 
 b. Nguyên Tắc Kết Nối 
 c. Nguyên Tắc “Làm Chủ” 
2. Một tập thể hiệu quả BIẾT VÀ THỰC HÀNH NHỮNG GÌ QUAN TRỌNG 
3. Một tập thể hiệu quả CÙNG NHAU TĂNG TRƯỞNG 
 a. Sự tăng trưởng của NHÀ LÃNH ÐẠO qui định cho sự tăng trưởng của tổ chức 
 b. Ðời sống và xã hội THAY ÐỔI liên tục 
 c. Nhà lãnh đạo không thể hướng dẫn các thuộc viên VƯỢT QUÁ mức độ tăng trưởng 

cá nhân của họ. 
 d. Nhóm lãnh đạo phải cùng ở trên CHUNG MỘT MẶT BẰNG 
 e. Các nhà lãnh đạo phải biết TRAU DỒI để luôn đi đầu 
4. Một tập thể hiệu quả CÓ MỘT SỰ KẾT DÍNH 
 Một tính chất và phản ứng đúng đắn có được trong một tập thể khi… 
  

CÁC MỐI QUAN HỆ lành mạnh CÁC THÀNH VIÊN được trọng 

CÁC HOÀI BÃO giống nhau TÍNH ÐẠO ÐỨC cao 

SỰ TIN CẬY có thật SỰ THẮNG LỢI thường có được 

CÁC VAI TRÒ được rõ ràng CÁC ÐỘNG CƠ trong sạch 

CÁC NĂNG LỰC bổ sung được nhau PHÚC LỢI được chung hưởng 

 
5. Một tập thể hiệu quả ÐẶT QUYỀN LỢI CÁ NHÂN DƯỚI LỢI ÍCH TỐI CAO CỦA 

TẬP THỂ 
6. Một tập thể hiệu quả nhận thức được rằng mỗi người ÐÓNG MỘT VAI TRÒ ÐẶC 

BIỆT KHÁC NHAU 
7. Một tập thể hiệu quả có một LỰC LƯỢNG DỰ BỊ VỮNG MẠNH 
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8. Một tập thể hiệu quả nhận biết được chính xác THẾ ÐỨNG của mình 
9. Một tập thể hiệu quả biết TRẢ GIÁ 
10. Một tập thể hiệu quả BIẾT TRẢ LỜI “CÓ” HỢP CHỖ 
 
 
Mười Câu Hỏi Mà Mỗi Tập Thể Cần Phải Đặt Ra: 
 
1. Chúng ta có TÔN TRỌNG VÀ TIN CẬY lẫn nhau không? 
2. Chúng ta có QUAN TÂM nhau không? 
3. Các thành viên có GIAO THÔNG với nhau một cách cởi mở không? 
4. Chúng ta có HIỂU BIẾT các mục tiêu của tập thể không? 
5. Chúng ta có KẾT ƯỚC với các mục tiêu của tập thể không? 
6. Chúng ta có vận dụng tốt các NĂNG LỰC BẢN THÂN của các thành viên không? 
7. Chúng ta có đối phó được với CÁC MÂU THUẪN một cách thành công không? 
8. Tất cả MỌI NGƯỜI có tham gia không? 
9. Chúng ta có tôn trọng CÁC DỊ BIỆT cá nhân không? 
10. Chúng ta có THÍCH được làm thành viên ở đây không? 
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MMỘỘTT  SSỰỰ  ÐÐẦẦUU  TTƯƯ  
KKHHÔÔNN  NNGGOOAANN  HHƠƠNN  HHẾẾTT 

 

VViiệệcc  DDììuu  DDắắtt  CCáácc  LLããnnhh  ĐĐạạoo  KKếế  CCậậnn  
 

““NNggààii  bbèènn  llậậpp  mmưườờii  hhaaii  nnggưườờii,,  ggọọii  llàà  SSứứ  ĐĐồồ,,  đđểể  ởở  ccùùnngg  NNggààii  vvàà  ssaaii  đđii  ggiiảảnngg  đđạạoo”” 
(Mác 3:14) 

 
Ðức Chúa Jêsus hoan nghênh việc người ta đến để được Ngài dìu dắt. Ngài đã và đang là 
Nhà Dìu Dắt tối cao. Ngài phát triển những con người bất toàn trở nên những nhà lãnh 
đạo có hiệu quả. Ðức Chúa Jêsus đã thực hiện mọi điều cần thiết mà một nhà dìu dắt có 
thể làm để trao quyền cho môn đồ của mình để họ tỏa sáng trong đời sống và chức vụ. 

 
Trong Ma. 11:28-30, Ðức Chúa Jêsus phán rằng ““HHỡỡii  nnhhữữnngg  kkẻẻ  mmệệtt  mmỏỏii  vvàà  ggáánnhh  nnặặnngg,,  
hhããyy  đđếếnn  ccùùnngg  TTaa,,  TTaa  ssẽẽ  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii  đđưượợcc  yyêênn  nngghhỉỉ..  TTaa  ccóó  llòònngg  nnhhuu  mmìì,,  kkhhiiêêmm  nnhhưườờnngg;;  
nnêênn  hhããyy  ggáánnhh  llấấyy  áácchh  ccủủaa  TTaa,,  vvàà  hhọọcc  tthheeoo  TTaa……””..  Vào thời ấy, “ách” mà Ngài nhắc đến 
được dùng để mắc một đôi bò đực gồm một mạnh và một yếu vào với nhau. Con yếu hơn 
ấy được cho nhập cuộc để học tập công việc trong cánh đồng theo cách huấn luyện “vào 
cuộc” với con mạnh hơn kia. Phần lớn sức nặng của công việc được bố trí dồn trên vai 
con mạnh hơn cho đến khi nào tiến trình phát triển này được hoàn thành. Ðó là hình ảnh 
sinh động của bức tranh mô tả việc dìu dắt. 

 
 
Một Định Nghĩa Cho Việc Dìu Dắt… 

 
MỘT SỰ KINH NGHIỆM ÐƯỢC THỦ ÐẮC THÔNG QUA QUAN HỆ GIỮA MỘT 
NGƯỜI TRAO QUYỀN VỚI MỘT NGƯỜI NHẬN BẰNG VIỆC CHIA SẺ CÁC 
NGUỒN LỰC ÐƯỢC ÐỨC CHÚA TRỜI BAN CHO 

 
Một Định Nghĩa Về Việc Trao Quyền 

 
LÀ HÀNH ÐỘNG QUÍ VỊ DÀNH CHO MỘT NGƯỜI KHÁC ÐỂ HỌ CÓ THỂ HẦU 
VIỆC MỘT CÁCH HIỆU QUẢ 

 
Chức Phận Lãnh Đạo Và Sự Kết Ước 
  

 1. ………………………………………… 
 
  Các thực tập viên của chúng ta phải ý thức được sự kết ước của chúng ta trong cương 

vị con người. Ðây không phải chỉ là kế hoạch. Chúng  ta phải yêu thương họ và luôn 
nhận thức đầy đủ được phúc lợi của họ. Không thể phát triển các nhà lãnh đạo bằng 

 
Một Sự Đầu Tư Khôn Ngoan Hơn Hết 
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con đường đại trà được. Họ cần phải được phát triển qua con đường dìu dắt bằng đời 
sống chia sẻ với đời sống. 

 
CÂU HỎI 

Ai là người quí vị có thể dìu dắt hay trang bị cho họ bước vào chức vụ? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 
 2. ………………………………………… 
 

Trong suốt thời gian dìu dắt thực tập viên, chúng ta sẽ gặp những lúc trồi, sụt khác 
nhau. Có những lúc chúng ta phải rà soát lại tiến trình mà họ đang trải qua, xem xét 
các bước tăng trưởng cũng như sự thấu hiểu về toàn cuộc cho đời sống của họ. chúng 
ta phải phân định tất cả. 

 
CÂU HỎI 

Những bước nào quí vị phải tiến hành để đào tạo họ? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 
 3. ………………………………………… 
 

Sự kết ước chung cuộc của chúng ta phải là đạt được kết quả cuối cùng. Chúng ta 
phải xác định rằng chúng ta sẽ trợ giúp họ xuất phát từ hiện trạng cho đến cùng đích 
đã được vạch ra một cách hỗ tương. Cũng giống như Ðức Chúa Trời sẽ hoàn tất công 
việc Ngài đã khởi sự trong chúng ta (Phil. 1:6), chúng ta phải có cho được “sản 
phẩm” cuối cùng bên trong con người thực tập viên và rồi hoàn thành sự kết ước của 
chúng ta. chúng ta phải chuyên tâm. 
 

CÂU HỎI 
Mục đích nào quí vị đang hoàn thành? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 Gi. 15:15 

““TTaa  cchhẳẳnngg  ggọọii  ccáácc  nnggưươơii  llàà  đđầầyy  ttớớ  nnữữaa,,  vvìì  đđầầyy  ttớớ  cchhẳẳnngg  bbiiếếtt  đđiiềềuu  cchhủủ  mmììnnhh  llààmm;;  nnhhưưnngg  TTaa  
đđãã  ggọọii  ccáácc  nnggưươơii  llàà  bbạạnn  hhữữuu  TTaa,,  vvìì  TTaa  ttừừnngg  ttỏỏ  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii  bbiiếếtt  mmọọii  đđiiềềuu  TTaa  đđãã  nngghhee  nnơơii  
CChhaa  TTaa””  

 
 Ma. 28:18-20 

““1188ÐÐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  đđếếnn  ggầầnn,,  pphháánn  ccùùnngg  mmôônn  đđồồ  nnhhưư  vvầầyy::  HHếếtt  ccảả  qquuyyềềnn  pphhéépp  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii  
vvàà  ddưướớii  đđấấtt  đđãã  ggiiaaoo  cchhoo  TTaa..  1199VVậậyy  hhããyy  đđ   ii  ddạạyy  ddỗỗ  mmuuôônn  ddâânn,,  hhããyy  nnhhâânn  ddaannhh  ÐÐứứcc  CChhaa,,  ÐÐứứcc
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CCoonn,,  vvàà  ÐÐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  mmàà  llààmm  pphhéépp  bbáápptteemm  cchhoo  hhọọ,,  2200vvàà  ddạạyy  hhọọ  ggiiữữ  hhếếtt  ccảả  mmọọii  đđiiềềuu  mmàà  
TTaa  đđãã  ttrruuyyềềnn  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii..  VVàà  nnầầyy,,  TTaa  tthhưườờnngg  ởở  ccùùnngg  ccáácc  nnggưươơii  lluuôônn  cchhoo  đđếếnn  ttậậnn  tthhếế””  

 
Tiến Trình Đào Tạo Các Nhà Lãnh Đạo 
 
 BƯỚC 1: Làm Mẫu 

Tiến trình bắt đầu bằng việc nhà dìu dắt làm công việc trong khi các thực tập viên quan 
sát. Cần phải bảo đảm sao cho họ có thể quan sát được toàn bộ tiến trình. Rất thường khi 
người ta không khởi sự ở giai đoạn đầu khiến cho các thực tập viên bị lẫn lộn. Một khi 
người ta quan sátđược việc thực hiện công việc một cách đúng đắn và đầy đủ, họ sẽ bắt 
chước làm theo được ở một mức độ nào đó.  
 

 
 BƯỚC 2: Dìu Dắt 

Trong bước tiếp theo này, nhà dìu dắt vẫn tiếp tục thực hiện công việc; nhưng đến đây các 
thực tập viên tiến gần vào với công việc để trợ giúp suốt tiến trình. Cần phải dành thời 
gian để giải thích chẳng những về “làm thế nào” để thực hiện công việc mà còn về “tại 
sao” công việc được thực hiện như thế. Bước này thường có nhiều điều phải được truyền 
thông. 
 

 
 BƯỚC 3: Giám Sát 

Ðến đây, nhà dìu dắt và thực tập viên đổi vai cho nhau. Thực tập viên sẽ làm công việc và 
nhà dìu dắt sẽ trợ giúp và điều chỉnh. Một điều hết sức quan trọng trong bước này là phải 
rất tích cực và luôn biết khích lệ thực tập viên. Như thế sẽ giúp cho họ luôn cố gắng và 
muốn cải thiện công việc chứ không muốn bỏ cuộc. Hãy làm việc cùng họ cho đến lúc họ 
có thể thực hiện công việc một cách ổn định. Khi họ bắt đầu hiểu được trình tự của công 
việc, hãy hỏi cho họ giải thích; làm thế sẽ giúp cho họ vừa hiểu, vừa nhớ bền hơn. 
 

 
 BƯỚC 4: Thúc Ðẩy 

Ðây là bước mà nhà dìu dắt để cho thực tập viên tự làm công việc. Nhiệm vụ của nhà dìu 
dắt trong giai đoạn này là phải bảo đảm được rằng thực tập viên có hiểu biết đầy đủ để 
làm nhiệm vụ và khích lệ họ để họ tiếp tục cải thiện cho hoàn chỉnh. Một điều khá quan 
trọng là nhà dìu dắt phải lưu lại với thực tập viên cho đến khi họ cảm thấy có thể thành 
công. Ðiều ấy sẽ giúp thực tập viên làm nên được nhiều sự cải thiện cho trình tự công 
việc. 
 

 
 BƯỚC 5: Nhân Rộng 

Một khi các lãnh đạo mới đã thực hiện công việc một cách thuần thục, họ sẽ trở thành 
người dìu dắt cho nhiều người khác. Tất cả những ai làm công việc giảng dạy đều biết 
rằng cách học tốt nhất là dạy cho người khác học. Nét đẹp của tiến trình dìu dắt ở chỗ nó 
giúp cho nhà dìu dắt tiến lên với những nhiệm vụ phát triển quan trọng khác trong khi các 
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nhà lãnh đạo mới giờ đây đã có đủ bản lĩnh để hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác nhau và 
tiếp tục dìu dắt được nhiều người khác nữa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Một ngọn nến cháy sáng thắp sáng cho một hay nhiều ngọn nến khác thì nó chẳng mất đi 
thứ gì cả. Ðó là lý do khiến cho việc dìu dắt là một việc tốt. Khi các nhà lãnh đạo đầu tư 
thời gian và sự hiểu biết của mình cho các nhà lãnh đạo tiềm năng tức là bắt đầu nhân 
rộng nổ lực của họ ra. Công việc lúc đầu trông có vẻ chậm một tí, thế nhưng về sau nó sẽ 
được nhân tăng theo phép lũy thừa! 

 
Những Món Quà Mà Một Nhà Dìu Dắt Giỏi Có Thể Trao … 

 
1. ………………………………………… 
 

Tâm trí con người vốn quen suy tưởng theo hình ảnh. Chúng ta là những con người 
trực quan đang sống trong một thời đại trực quan. Các chuyện kể, các phép tương 
đồng, các phép ẩn dụ có tác dụng giúp lưu trữ những thông tin quan trọng. Khi nhà 
dìu dắt biết vẽ bức tranh bằng lời lẽ của họ, nhà dìu dắt sẽ giúp cho thực tập viên nắm 
bắt được các phạm trù mà họ đang được trang bị. Nhà dìu dắt vẽ tranh thông qua 
chuyện kể, qua các phép tương đồng, qua các phép ẩn dụ, qua các sự mô tả bằng lời, 
bằng ngụ ngôn… 

 
 2. ………………………………………… 
 

Mỗi người đều thủ đắc được một số hiểu biết nào đó về lẽ thật. Tuy nhiên, phần đông 
người ta đều có thể được tác động để hiểu biết một cách sâu đậm đến độ họ có thể 
vận dụng được vào cuộc sống thường nhật. Nói chung là nếu đưa được “chuôi” ra thì 
ai cũng biết nắm lấy cả (tức là nếu nói cho biết được “bí quyết” thì ắt là người ta sẽ 
biết cách vận dụng). Chúng ta đưa ra “bí quyết” cho người khác khi chúng ta biết 
cách tổng kết các lẽ thật theo một cách “quen thuộc” đối với người cần sử dụng 
chúng. Khi một người nào đó nắm được “bí quyết” có nghĩa là họ sở hữu được một 
điều gì đó để có thể thực hành cũng như có thể truyền thông lại cho người khác. Một 
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nhà dìu dắt giỏi là một người có thể làm ngưng tụ hay kết tinh được lẽ thật để cho 
những sự phức tạp trở nên đơn giản. 

 
 3. ………………………………………… 
 

Bản đồ chỉ đường vừa giúp chúng ta biết phường hướng vừa có cái nhìn toàn cuộc. 
Khi chúng ta cung cấp “bản đồ chỉ đường” cho một người nào đó tức là chúng ta đã 
trao cho họ “la bàn cho cuộc sống”. “Bản đồ chỉ đường” sẽ giúp người ta vượt qua 
những dặm đường xa lạ. Những “bản đồ chỉ đường” thuộc linh chẳng những giúp 
người ta biết đúng con đường phải đi mà còn nhận thấy được mối liên hệ giữa con 
đường ấy với các con đường khác nữa. Bản đồ chỉ đường cung cấp một viễn tượng 
của toàn cuộc. Những điều này chỉ có thể có được khi chúng ta biết truyền thông một 
cách có định hướng chứ không phải theo cách ngẫu nhiên. 

 
 4. …………………………………………  
 

Nói rằng chúng ta cung cấp “phòng thí nghiệm” cho các thực tập viên tức nói đến 
việc chúng ta cho họ có chỗ để thực hành những lẽ thật mà chúng ta đã thảo luận với 
họ. Về nguyên tắc, “phòng thí nghiệm” chính là nơi an toàn để thể nghiệm những 
điều còn mới mẻ. Tất cả chúng ta đều cần “phòng thí nghiệm” cặp theo những kiến 
thức và những điều chúng ta được giảng dạy. Chính trong các “phòng thí nghiệm” 
này mà chúng ta học biết cách hỏi những câu hỏi đúng; biết cách thực hành phù hợp; 
có được sự hiểu biết về các vấn đề; và những kiến thức thực nghiệm không thể thiếu 
vắng trong lịch trình của cuộc sống chúng  ta. Các “phòng thí nghiệm” tốt đều có thể 
được lượng định, đánh giá, so sánh với nhau. 

 
 5. ………………………………………… 
 

Một trong những mục tiêu quyết định mà nhà dìu dắt phải nhắm đến cho các thực tập 
viên của mình là “tạo rễ và chắp cánh” cho họ. Thành ngữ này nói lên nhu cần phải 
được lập nền vững chắc để vươn cao, bay xa mà ai cũng cần phải có. Nền móng 
chúng ta cần phải lập cho các thực tập viên của chúng ta có liên quan đến việc xây 
dựng một đời sống “có tính cách ổn định” chứ không phải là một đời sống “dựa trên 
cảm xúc vô định”. Họ phải được chúng ta giúp để có những niềm xác tín cho cuộc 
sống mình, cũng như một sự tự trọng vũng vàng đàng sau những niềm xác tín ấy. 
Cây có bộ rễ ăn càng sâu thì càng phát triển tốt, càng có sức chịu đựng trong giông 
bão. 

 
 6. ………………………………………… 
 

Hình ảnh cuối cùng của bức tranh những điều nhà dìu dắt giúp thực tập viên có được 
là “cánh”. Chúng ta chắp cánh cho một người nào đó khi chúng ta giúp họ có được 
những suy tư lớn, và biết mong mỏi những điều lớn lao từ nơi Ðức Chúa Trời cũng 
như từ chính bản thân họ. Khi một người có “cánh”, họ được tự do thám hiểm và có 
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khả năng mềm dẻo, uyển chuyển hết mức. Khi nhà dìu dắt chắp cánh cho thực tập 
viên của mình, họ giúp cho người thực tập viên vươn lên đến những tầm cao mới 
trong cuộc đời. Do đó, điều quan trọng là phải giúp cho các thực tập viên biết cách 
hỏi cũng như biết cách nắm bắt câu trả lời. 

 
CÂU HỎI 

Trong số các món quà kể trên, quí vị đã trao cho người khác những điều nào? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
Mẫu Dìu Dắt Của Ðức Chúa Jêsus 
 

Ðức Chúa Jêsus đã đối diện với nhiệm vụ thay đổi đời sống của nhiều người sống sau 
Ngài hàng ngàn năm, và Ngài đã thành công. Ngài đã làm điều ấy mà không cần phải viết 
lên tác phẩm nào, hay mở một trường đào tạo nào cả. Như vậy, nếu Ðức Chúa Jêsus đã 
đặt cọc di sản của Ngài trong con người thì chúng ta cần phải học tập phương pháp của 
Ngài và cố hết sức thực hành cho được. Trong Kinh Thánh, chúng ta tìm khuôn mẫu lý 
tưởng cho một nhà dìu dắt để noi theo là Ðức Chúa Jêsus, Thầy của mọi vị thầy. Sau đây 
là những gì Ngài đã làm… 

 
 1. …………………….. trong bối cảnh cuộc sống. 
  (Ngài dạy và chỉ dẫn họ bằng lời) 
 

Ðức Chúa Jêsus thường xuyên dạy dỗ, phần lớn bằng các ẩn dụ, và thảo luận hàng 
trăm vấn đề với các môn đồ Ngài. Khi các môn đồ muốn hỏi Ngài về ý nghĩa của 
một ẩn dụ nào đó, Ngài giải thích cho họ, bày tỏ cho họ biết những lẽ thật ẩn tàng bên 
trong. Dầu rằng việc dìu dắt của Ngài thực ra phong phú hơn những gì Ngài bày tỏ 
bằng lời, thế nhưng những hướng dẫn bằng lời của Ngài luôn luôn hết sức cặn kẽ. 

 
““ÐÐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  xxeemm  tthhááyy  đđooàànn  ddâânn  đđôônngg,,  bbèènn  llêênn  nnúúii  kkiiaa;;  

kkhhii  NNggààii  đđãã  nnggồồii,,  tthhìì  ccáácc  mmôônn  đđồồ  đđếếnn  ggầầnn”” (Ma. 5:1) 
 
 2. …………………….. trong bối cảnh cuộc sống. 
  (Ngài làm mẫu theo lẽ thật để các môn đồ Ngài quan sát) 
 

Triết lý giáo dục hiện nay dựa quá nhiều trên sự chỉ dẫn bằng lời. Nếu Ðức Chúa 
Jêsus chỉ thuần dạy chay cho các môn đồ Ngài chứ chẳng làm gì cả thì chắc họ đã 
không thể nhận được di huấn của Ngài. Thế nhưng Ðức Chúa Jêsus đã chia sẻ cuộc 
sống của Ngài với họ. Ngài chủ động phó đời sống mình làm gương sáng cho các 
môn đồ noi theo. Ðức Chúa Jêsus biết rõ rằng các môn đồ của Ngài sẽ học biết nhanh 
hơn nếu như được Ngài chỉ ra cho họ thấy chứ không phải chỉ thuần túy bảo họ bằng 
lời. Ðức Chúa Jêsus dạy bằng chính đời sống của Ngài. 
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““VVìì  TTaa  đđãã  llààmm  ggưươơnngg  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii,,  đđểể  ccáácc  nnggưươơii  ccũũnngg  llààmm    

nnhhưư  TTaa  đđãã  llààmm  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii”” (Gi. 13:15) 
 
 3. …………………….. trong bối cảnh cuộc sống. 
  (Ngài để cho chính các môn đồ tham gia / thể nghiệm lẽ thật) 
 

Sau khi Ðức Chúa Jêsus đã làm mẫu cho các môn đồ thấy thuật lãnh đạo tốt và lẽ thật 
thuộc linh là thế nào, Ngài không để cho họ quên. Ðức Chúa Jêsus đưa các môn đồ 
dần dần vào vị trí lãnh đạo độc lập hầu giúp họ có được những sự thể nghiệm quí báu. 
Ðức Chúa Jêsus chuyển đổi trách nhiệm thăng tiến Vương Quốc Ðức Chúa Trời sang 
cho các thực tập viên (các môn đồ) của Ngài. Ðức Chúa Jêsus tạo cơ hội cho các môn 
đồ của Ngài thực hành những gì Ngài đã dạy họ về chức phận lãnh đạo. Ngài đã trao 
cho họ chủ quyền chức vụ qua sự ủy nhiệm và bằng uy quyền. 
 
““NNggààii  bbèènn  kkêêuu  mmưườờii  hhaaii  SSứứ  ĐĐồồ,,  bbắắtt  đđầầuu  ssaaii  đđii  ttừừnngg  đđôôii,,  bbaann  qquuyyềềnn  pphhéépp  ttrrừừ  ttàà  mmaa””  

((MMáácc  66::77))  
 
 4. …………………….. trong bối cảnh cuộc sống. 

(Ngài phỏng vấn để các môn đồ chia sẻ kinh nghiệm của họ và để đánh giá sự tăng 
trưởng của họ) 
 
Ðức Chúa Jêsus đã liên tiếp đánh giá tiến trình của các môn đồ Ngài. Sau khi bảy 
mươi môn đồ quay về, Ngài đã thẩm tra họ, đã chỉ dẫn cho họ thấy về tính ưu tiên 
trong các vấn đề, và đã vui hưởng sự thành công với họ (Lu. 10:17-24). Ðức Chúa 
Jêsus cũng đã đưa ra sự đánh giá cá nhân đối với các môn đồ, gồm cả các thông tin 
phản hồi về tính cách và năng lực bản thân của họ nữa. Một khi Ngài đả giao nhiệm 
vụ cho họ, Ngài biết họ cần phải chịu trách nhiệm về sự thực hiện của mình. 
 

““DDầầuu  vvậậyy,,  cchhớớ  mmừừnngg  vvìì  ccáácc  qquuỉỉ  pphhụụcc  ccáácc  nnggưươơii;;  nnhhưưnngg  hhããyy  mmừừnngg    
vvìì  ttêênn  ccáácc  nnggưươơii  đđãã  gghhii  ttrrêênn  tthhiiêênn  đđàànngg”” (Lu. 10:20) 

  
Tính ưu việt của các nguyên tắc này ở chỗ tất cả mọi người trong chúng ta đều có thể 
áp dụng được. Ðó là những khái niệm có thể chuyển giao được mà bất cứ ai, thuộc 
bất cứ thế hệ nào, ở bất cứ đâu cũng đều có thể thực hành được cả. Nếu quí vị muốn 
để lại một di sản, quí vị tất phải tìm ra người trông coi thay cho quí vị. Hãy tìm cho 
đúng người, và hãy thực hiện một trình tự chuẩn bị đúng đắn cho họ. Chỉ khi nào quí 
vị tự đổ chính mình ra cho họ, họ mới có thể đổ chính mình họ ra cho nhiều người 
khác nữa. Không ai có thể đem cho người khác cái mình không có được. 
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Khởi Sự Như Thế Nào… 
 
 1. Hãy cầu xin Ðức Chúa Trời ban cho quí vị có được khải tượng về việc dìu dắt người 

khác. 
 2. Hãy chọn lấy một thực tập viên hay một nhóm các thực tập viên giữa vòng những 

người thân cận của quí vị. 
 3. Dành ra hai cuộc gặp mặt để thảo luận về các kỳ vọng và mục tiêu. 
 4. Trao khải tượng cho họ để có sự tái tạo thuộc linh và sự gia bội chức phận lãnh đạo 

trong họ. 
 5. Xác định sẽ vận dụng những nguồn lực nào hay tài liệu nào cho việc đào tạo. 
 6. Kêu gọi sự kết ước. 
 7. Xác định thời gian nhóm lại và tần suất nhóm lại với nhau. 
 8. Phải luôn có sự chuẩn bị chu đáo và xác định mục tiêu rõ ràng. 
 9. Thảo luận về các lẽ thật và cùng nhau áp dụng (vận dụng) các lẽ thật ấy. 
 10. Phải đều đặn đánh giá sự tiến triển của các thực tập viên. 
 11. Giúp họ tìm ra các tiềm năng mới để đưa vào dìu dắt tiếp. 
 12. Hãy cầu xin Ðức Thánh Linh xức dầu cho họ và đưa họ vào tiến trình gia bội chức 

phận lãnh đạo. 
 
 Cần nên nhớ rằng trình tự dìu dắt lúc đầu trông có vẻ chậm thật. Thực chất đây là một cuộ 

biến động chứ không phải chỉ là một chương trình. Thường thì chương trình lúc đầu trông 
có vẻ lớn, để rồi dần dần giảm gia tốc và rồi teo nhỏ lại. Một cuộc biến động diễn tiến 
ngược lại: Lúc đầu khởi sự nhỏ, nhưng dần dần phát triển rộng lớn. 

 
 Con Ðức Chúa Trời đã chọn chỉ mười hai người, không phải mười hai trăm người. Ngài 

phán rằng Vương Quốc Ðức Chúa Trời tăng trưởng giống như hạt cải. Khởi đầu, đó chỉ là 
một hạt giống nhỏ hơn hết trong các hạt giống, nhưng cuối cùng phát triển rất lớn đến độ 
chim có thể làm tổ trên đó. Chúng ta tạo ra cuộc biến động khi chúng ta bắt tay vào việc 
đào tạo các nhà lãnh đạo. 

 
Mỗi Khi Gặp Họ, Hãy Trao Cho Họ Các Nguồn Này… 

 
Nếu như quí vị chưa bao giờ thực sự dìu dắt các lãnh đạo trước đây, quí vị vẫn có năng lực để 
trao cho họ một số nguồn lực ngay lập tức. Tám nguồn lực sau đây là những gì quí vị có thể 
trao cho các lãnh đạo kế cận mà không cần phải đợi học hỏi thêm gì cả. Tại sao không bắt đầu 
trao cho những lãnh đạo kế cận này ngay khi quí vị phát hiện ra họ? 
 
1. ……………………..   
 Hãy đặt những câu hỏi gây tác động mạnh. Hãy giúp họ tiến tới một sự kết ước. 
 
2. ……………………..  
 Là một cách khích lệ và tán trợ bằng cách khẳng định sở trường của họ. 
 
3. ……………………..  

 
Một Sự Đầu Tư Khôn Ngoan Hơn Hết 



LÃNH ĐẠO II 
 

43

 Lượng định hoàn cảnh của họ một cách khách quan; giúp họ thấy được viễn cảnh. 
 
4. ……………………..  
 Dành cho họ một tình yêu thương và sự làm ơn vô điều kiện ngay cả khi họ gặp thất bại. 
 
5. ……………………..  

Hãy nói với họ những lời khuyên bảo đầy khôn ngoan và giúp họ thấy các sự chọn lựa để 
đi đến quyết định. 

 
6. ……………………..  
 Ðưa ra những lời cảnh báo để họ có thể tránh khỏi các hiểm họa. 
 
7. ……………………..  

Tặng họ những quà tặng hay những nguồn lực có giá trị thực: Tài liệu, sách vở, băng hình, 
băng tiếng,… hoặc sự tiếp xúc cá nhân. 
 

8. ……………………..  
 Hướng dẫn họ tìm ra cách thực hành những gì họ đã học hỏi được. 
 

VIỆC TRAO QUYỀN CHO NHÂN SỰ 

CHĂN BẦY CHIÊN TRANG BỊ BẦY CHIÊN PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ 

Chăm sóc 

Tập chú vào nhu cần trước mắt 

Sự quan hệ 

Sự hầu việc 

Hành chức theo cách duy trì 

Trước mắt 

Làm cho khá  hơn 

Lấy cái có sẵn 

Tập chú vào bồi dưỡng 

Không theo giáo trình 

Hướng về nhu cần 

Duy trì 

Nan đề là gì? 

Tập chú vào nan đề 

Họ khởi sự đi 

Huấn luyện cho chức vụ 

Tập chú vào nhiệm vụ 

Sự giao dịch 

Sự quản trị 

Hành chức theo cách gia tăng (cộng) 

Ðoản kỳ 

Làm cho thông thoáng 

Dạy cho biết (cái mới) 

Tập chú vào chức vụ cụ thể 

Theo giáo trình cố định 

Hướng về kỹ năng 

Hoạt động 

Tôi cần gì? 

Tập chú vào mục đích 

Họ đi được dặm thứ nhất 

Ðào tạo cho sự tăng trưởng cá nhân 

Tập chú trên cá nhân 

Sự biền đổi 

Chức phận lãnh đạo 

Hành chức theo cách gia bội (nhân) 

Trường kỳ 

Trao quyền 

Dìu dắt (cho trư ởng thành) 

Tập chú vào nhà lãnh đạo cụ thể 

Theo giáo trình uyển chuyển 

Hướng về tính cách 

Con người 

Họ cần gì? 

Tập chú trên con người 

Họ đi được dặm thứ hai 
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MMỘỘTT  SSỰỰ  ÐÐẦẦUU  TTƯƯ  
KKHHÔÔNN  NNGGOOAANN  HHƠƠNN  HHẾẾTT 

 
 

Một Định Nghĩa Cho Việc Dìu Dắt… 
MỘT SỰ KINH NGHIỆM ÐƯỢC THỦ ÐẮC THÔNG QUA QUAN HỆ GIỮA MỘT NGƯỜI TRAO 
QUYỀN VỚI MỘT NGƯỜI NHẬN BẰNG VIỆC CHIA SẺ CÁC NGUỒN LỰC ÐƯỢC ÐỨC CHÚA 
TRỜI BAN CHO 

 

Một Định Nghĩa Về Việc Trao Quyền 
LÀ HÀNH ÐỘNG QUÍ VỊ DÀNH CHO MỘT NGƯỜI KHÁC ÐỂ HỌ CÓ THỂ HẦU VIỆC MỘT 
CÁCH HIỆU QUẢ 

 

Chức Phận Lãnh Đạo Và Sự Kết Ước 
 1. CHÚNG TA PHẢI KẾT ƯỚC VỚI MỘT NGƯỜI 
 2. CHÚNG TA PHẢI KẾT ƯỚC VỚI MỘT TIẾN TRÌNH 
 3. CHÚNG TA PHẢI KẾT ƯỚC VỚI MỘT MỤC ÐÍCH 
 

Những Món Quà Mà Một Nhà Dìu Dắt Giỏi Có Thể Trao … 
 

1. HỌ VẼ NÊN BỨC TRANH 4. HỌ ÐÁP ỨNG PHÒNG THÍ NGHIỆM 

2. HỌ TRAO CHO BÍ QUYẾT 5. HỌ TẠO RỄ 

3. HỌ CUNG CẤP BẢN ÐỒ CHỈ ÐƯỜNG 6. HỌ CHẮP CÁNH 

  

Mẫu Dìu Dắt Của Ðức Chúa Jêsus  
 
 1. TRUYỀN DẠY 
 2. MINH HỌA 
 3. THỂ NGHIỆM 
 4. LƯỢNG ÐỊNH 
 

Mỗi Khi Gặp Họ, Hãy Trao Cho Họ Các Nguồn Này… 
 

1. TRÁCH NHIỆM 5. SỰ KHUYÊN BẢO 

2. SỰ XÁC NHẬN 6. SỰ CẢNH BÁO 

3. SỰ LƯỢNG ÐỊNH 7. VỐN LIẾNG 

4. SỰ CHẤP NHẬN 8. SỰ ÁP DỤNG 
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LLƯƯỢỢNNGG  ÐÐỊỊNNHH  SSỰỰ  TTĂĂNNGG  TTRRƯƯỞỞNNGG  
CCHHỨỨCC  PPHHẬẬNN  LLÃÃNNHH  ÐÐẠẠOO 

 
MMộộtt  SSựự  ĐĐáánnhh  GGiiáá  VVềề  SSựự  TTăănngg  TTrrưưởởnngg  CCủủaa  CCáácc  LLããnnhh  ĐĐạạoo  

 
““ÐÐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ơơii,,  xxiinn  hhããyy  ttrraa  xxéétt  ttôôii,,  vvàà  bbiiếếtt  llòònngg  ttôôii;;  

HHããyy  tthhửử  tthháácchh  ttôôii,,  vvàà  bbiiếếtt  ttưư  ttưưởởnngg  ttôôii;;  
XXiinn  xxeemm  tthhửử  ttôôii  ccóó  llốốii  áácc  nnààoo  cchhăănngg,,  
XXiinn  ddắắtt  ttôôii  vvààoo  ccoonn  đđưườờnngg  đđờờii  đđờờii””  

(Thi. 139:23-24) 
 
 
 
Trong chương này, chúng ta sẽ kết thúc đề tài, và sẽ đánh giá sự tăng trưởng chức phận lãnh 
đạo của quí vị. Hãy dành thời gian để lượng định những phẩm chất trọng yếu mà các nhà 
lãnh đạo lành mạnh, hiệu quả, bền vững phải thủ đắc được. Danh mục các nét tính cách này 
là bất tử và phổ quát. Chúng có thể được dùng để lượng định phẩm chất lãnh đạo của quí vị. 
Hãy thảo luận ý kiến của quí vị với nhóm học tập của mình. Những người ấy có đồng tình 
với quí vị không? Chúng ta bắt đầu… 
 
1. …………………….. 
 

Một tính cách mạnh mẽ đem lại năng lực để các nhà lãnh đạo có được sự thanh liêm, 
thu được sự tín nhiệm, giành được sự tôn trọng, kinh nghiệm được sự ổn định, và truyền 
thông một cách đầy thuyết phục. 

 
 

Tính Cách Là Tổng Hòa Của Bốn Thành Tố 
Trong Đời Sống Nhà Lãnh Đạo 

 
 
 1. …………………….. 

Một sự lan tỏa phẩm hạnh mạnh mẽ chỉ có thể có qua một người đã thiết lập được 
bản sắc của mình như là một người “ở trong Ðấng Christ”. Họ không cần phải 
chứng thực mà cũng chẳng phải che đậy điều gì cả. Ðiều ấy làm sản sinh ra sự tín 
nhiệm giữa vòng mọi người. 

 
 2. …………………….. 

Ðức Chúa Trời khát khao xây dựng trong con người chúng ta một khung tâm lý, 
tình cảm dương tính, tích cực. Sự ổn định tâm lý giống như một cơ sở hạ tầng giữ 
cho nhà lãnh đạo đứng vững trong cơn khủng hoảng. 

 
 3. …………………….. 

Nhà lãnh đạo phải là người được định hướng theo nguyên tắc. Họ không thể trôi 
giạt theo văn hóa và thay đổi nền tảng đạo đức hay thuộc linh của mình. Các giá trị 
mà chúng ta theo đuổi bao gồm cả giá trị luân lý cùng với những nguyên tắc mà 
chúng ta đại diện và duy trì. 
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 4. …………………….. 
Chúng ta phải xác định rằng chúng ta sẽ lèo lái đời sống chúng ta hoàn hảo trước 
khi chúng ta mong được người khác đi theo chúng ta. Như lời của Sứ Đồ Phaolô 
trong 1Ti. 3:5 rằng ““NNếếuu  ccóó  aaii  kkhhôônngg  bbiiếếtt  ccaaii  ttrrịị  nnhhàà  rriiêênngg  mmììnnhh,,  tthhìì  llààmm  ssaaoo  ccaaii  ttrrịị  
đđưượợcc  HHộộii  TThháánnhh  ÐÐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii??”” 

 
 

Trong Khi Tự Vấn Về Tính Cách Của Mình, 
Hãy Tự Đánh Giá Theo Các Tiêu Chí Sau Đây: 

 
  1. Tôi chịu trách nhiệm cho mình và cho tập thể 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
  2. Tôi được an toàn trong bản sắc và sự tự trọng của mình 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
  3. Tôi làm những điều mình phải làm ngay cả khi tôi không thích làm 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Tính cách là nền tảng để chúng ta xây dựng chức phận lãnh đạo lên trên. Khi 
chúng ta có được nền tảng này, chúng ta có thể tiến lên xây dựng thêm các 
phẩm chất cần thiết khác nữa. 

 
 
2. …………………….. 
 

Trong khi vấn đề tính cách có liên quan đến sự nhận thức của thế giới đối với nhà lãnh 
đạo, thì sự thấu cảm lại có liên quan đến sự nhận thức của nhà lãnh đạo đối với thế giới. 
sự ấuấu cảm là một đức hạnh giúp coi trọng thực trạng của tha nhân về đời sống nội 
tâm, về xúc cảm, cũng như về hoàn cảnh ngoại lai của họ. 

 
Quí vị diễn đạt sự thấu cảm đối với người khác nhuần nhuyễn ra sao? 

Sự thấu cảm có thúc đẩy quí vị đáp ứng nhu cần và giúp giải quyết  
các khó khăn cho tha nhân không? 
Hãy đáp ứng đối với các vấn đề sau: 

 
 
 1. Tôi sẽ giúp đỡ những người có cần cho dầu việc ấy khiến cho tôi phải trả giá 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 2. Tôi thực được cảm động bởi tình yêu thương của tôi dành cho tha nhân 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 3. Tôi cảm thấy thanh thản khi tôi phục vụ và đáp ứng được nhu cần cho tha nhân 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
3. …………………….. 
 

Một khi tính cách đã được phát triển gồm cả sự thấu cảm đối với tha nhân, sự dũng cảm 
cần phải có để thực hiện sự thay đổi. Dũng cảm có nghĩa là dám đối diện với nỗi sợ và 
đứng vững trước nỗi sợ. Dũng cảm có nghĩa là hành động can đảm ngay cả khi chúng ta 
không cảm thấy can đảm được. 
 

Quí vị phô bày sự dũng cảm nhuần nhuyễn ra sao?  
Hãy dành thời gian để tự đánh giá mình về điểm này. 

 
1. Tôi muốn khởi sự một chương trình ngay cả khi điều ấy trông có vẻ đáng sợ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
2. Tôi không ngại làm người liều lĩnh đầu tiên 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
3. Khi có ý tưởng rõ ràng, tôi muốn được hành động chứ không phải chỉ nói suông 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
4. …………………….. 
 

Một nhà lãnh đạo có cá tính phải có năng lực thuyết phục được người theo mình rằng họ 
thừa sức hoàn thành công việc. Một nhà lãnh đạo giỏi có được sự tài tình và sáng tạo để 
tính toán được những gì cần phải làm theo đúng trình tự để đạt được kết quả.  
 

Quí vị có còn đánh giá về mức độ tài giỏi của mình nữa không? 
Những khả năng nào quí vị có thể nêu ra? 

 
 
1. Ý tưởng của tôi thường xoay quanh các kế hoạch 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
2. Tôi có thể tính toán được cách hoàn thành công việc mà tôi đã bắt đầu 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
3. Tôi giỏi giải quyết các nan đề 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
5. …………………….. 
 

Một sự tin chắc1 là một niềm tin mạnh mẽ chi phối được các quyết định mà quí vị cố 
dốc sức hoàn thành cho được. Các sự tin chắc thường xoay quanh các giá trị mà nhà 
lãnh đạo hằng ấp ủ. Bảy danh mục kể sau đây có thể giúp quí vị có được những điều tin 
chắc cho đời sống mình: 
 

 1. Tóm tắt và ……………… về những nguyên tắc chính rút ra từ Lời Ðức Chúa Trời. 
 2. Không ngừng dấn thân cho việc đáp ứng các ……………… chung quanh. 
 3. Phỏng vấn những người có được sự ……………… sâu sắc. 
 4. Xác định ……………… của đời mình cùng với những giá trị đáng theo đuổi. 
 5. Thực hiện một ………………toàn tâm, toàn lực theo một thời gian qui định. 
 6. Học biết các ……………… theo Lời Kinh Thánh. 

7. Tìm người giúp giữ cho quí vị ……………… với các sự đã tin chắc. 
 

Hãy quan tâm đến sức mạnh của những điều quí vị tin chắc: 
 
  
 1. Tôi biết chính xác những gì tôi tin 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 2. Tôi thực hiện được sự hi sinh nhờ niềm tin của tôi 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 3. Sự khát khao thêm năng lực cho tôi hành động theo những gì tôi tin  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
6. …………………….. 
 

Sự chứng giải luôn đi đôi với một nguyên tắc quan trọng khác: Sự kết ước. Sự kết ước 
cực kỳ cần thiết khi nhà lãnh đạo phải đối đầu với các trở ngại thường xuyên hoặc 
những thất bại gây rối loạn. 

 
Trong cương vị nhà lãnh đạo, quí vị có kết ước với điều gì không? 

Hãy quan tâm đến các phát biểu sau đây: 
 
  
 1. Tôi hoàn thành những gì mình đã khởi sự 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

                                                          
 

 
1  Cũng có thể gọi là “sự chúng giải” 
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 2. Trở ngại không làm tôi nản lòng mà chỉ thách thức tôi cố gắng 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 3. Tôi có thể vẫn cứ tập chú vào mục tiêu được 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
7. …………………….. 
 

Ðặc điểm cuối cùng của một nhà lãnh đạo là sức thu hút, cái giúp cho nhà lãnh đạo hoàn 
thành công việc được mỹ mãn. Ðây là một vấn đề còn bí ẩn đối với nhiều người, và 
thường bị ngộ nhận. Sức thu hút trong lãnh đạo, nói cho rõ ra, chính là khả năng kéo 
được nhiều người đến với quí vị. Ðể có sức thu hút trong chức phận lãnh đạo, tức trở 
thành một thứ nam châm hút người, cần phải: 
 

  Ðời sống ……………… 
  Cầu mong ……………… cho tha nhân 
  Gieo niềm ……………… cho mọi người 

 Hãy ……………… chính bản thân quí vị 
 
Ðể có sức thu hút trong chức phận lãnh đạo, yếu tố then chốt là sự quan tâm tha nhân. 
Những nhà lãnh đạo biết nghĩ về người khác và về các sự quan tâm cho người khác 
trước khi lo lắng cho riêng mình là một dấu hiệu phô bày sức thu hút. Ðây là yếu tố đem 
nhiều người đến với quí vị hơn bất cứ yếu tố nào khác. 
 

Ðiều gì trong những điều quí vị có giúp kéo được nhiều người đến với quí vị 
hay giúp quí vị kết nối được với nhiều người? 

Hãy suy nghĩ về các đáp ứng của quí vị cho các phát biểu sau đây. 
Các phát biểu này có biểu hiện được quí vị không? 

 
 
 1. Khi tôi bước vào một gian phòng, tôi nghĩ ngay đến người khác chứ không phải 

đến tôi 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 2. Tôi giúp cho người khác có được sự tự tin và sự khích lệ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 3. Tôi có quan tâm một cách tài tình đến người khác 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Ðiều quan trọng là phải xem những nét đặc trưng này là cần được phát triển chứ không 
nên nghĩ rằng đó chỉ là những nét sắc thái riêng của cá nhân không thể nào thủ đắc theo 
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ý muốn được. Cả bảy phẩm chất nêu trên đều thiết yếu cho việc học tập chức phận lãnh 
đạo, và còn quan trọng trong việc dìu dắt các lãnh đạo kế cận nhiều hơn nữa. 

 
 

BÀI TẬP 
Hãy ôn lại sự lượng định của quí vị. Ngoài bảy phẩm chất này,  

những phẩm chất mạnh nhất của quí vị là gì? 
 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

  
ÁP DỤNG 

Phẩm chất nào quí vị cần phải bổ sung cho mình? 
 
 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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LLƯƯỢỢNNGG  ÐÐỊỊNNHH  SSỰỰ  TTĂĂNNGG  TTRRƯƯỞỞNNGG  
CCHHỨỨCC  PPHHẬẬNN  LLÃÃNNHH  ÐÐẠẠOO 

 
 
 
 
 
1. TÍNH CÁCH 
 
 1. BẢN SẮC CÁ NHÂN 
 2. SỰ AN TOÀN TÂM LÝ 
 3. ÐẠO ÐỨC VÀ GIÁ TRỊ 
 4. KỶ LUẬT BẢN THÂN 
 
2. SỰ THẤU CẢM 
 
3. SỰ DŨNG CẢM 
 
4. NĂNG LỰC 
 
5. SỰ TIN CHẮC 
 
 1. Tóm tắt và SUY GẪM về những nguyên tắc chính rút ra từ Lời Ðức Chúa Trời. 
 2. Không ngừng dấn thân cho việc đáp ứng các NHU CẦN chung quanh. 
 3. Phỏng vấn những người có được sự TIN CHẮC sâu sắc. 
 4. Xác định SỨ MỆNH của đời mình cùng với những giá trị đáng theo đuổi. 
 5. Thực hiện một SỰ KẾT ƯỚC toàn tâm, toàn lực theo một thời gian qui định. 
 6. Học biết các LÝ DO theo Lời Kinh Thánh. 
 7. Tìm người giúp giữ cho quí vị CÓ TRÁCH NHIỆM với các sự đã tin chắc. 
 
6. SỰ KẾT ƯỚC 
 
7. SỨC THU HÚT 
 
  Ðời sống YÊU THƯƠNG 
  Cầu mong SỰ TỐT ÐẸP NHẤT cho tha nhân 
  Gieo niềm HY VỌNG cho mọi người 
  Hãy CHIA SẺ chính bản thân quí vị
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