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LLỜỜII  NGỎNGỎ  
CỦA TIẾN SĨ JOHN C. MAXWELL 

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

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

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

Tiến sĩ JOHN C. MAXWELL 
Nhóm EQUIP 

 
Lời Ngỏ 
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CCHHỨỨCC  NNGGHHIIỆỆPP  LLÃÃNNHH  ĐĐẠẠOO  
BBẮẮTT  ĐĐẦẦUU  TTỪỪ  QQUUAANN  ĐĐIIỂỂMM[[11]]

 
““NNhhàà  LLããnnhh  ĐĐạạoo  

SSuuyy  XXéétt  VVàà  NNhhììnn  NNhhậậnn  SSựự  VViiệệcc  
KKhhôônngg  TThheeoo  CCáácchh  CCủủaa  TThhuuộộcc  CCấấpp”” 

  
  

““VVìì  hhắắnn  ttưưởởnngg  ttrroonngg  llòònngg  tthhếế  nnààoo,,  tthhìì  hhắắnn  qquuảả  tthhếế  ấấyy””  
(Châm. 23:7) 

 
Thường tình, người ta vẫn cho rằng chức nghiệp lãnh đạo được làm nên nhờ kỹ năng và kỷ 
xảo. Thực ra, chức nghiệp lãnh đạo của chúng ta bắt đầu khi chúng ta có được quan điểm đúng 
đắn đối với hoàn cảnh của chúng ta cũng như đối với chính bản thân của mình. Chính từ quan 
điểm mới có được mọi sự thay đổi cần thiết. William James, một bậc thầy trong khoa tâm lý 
học hiện đại, viết rằng “Sự khám phá lớn nhất trong thế hệ tôi sống là biết rằng con người có 
thể biến đổi đời sống họ nhờ việc biến đổi cách nghĩ của mình”. Quan điểm của quí vị sẽ quyết 
định hành vi của quí vị. Hành vi của quí vị sẽ thay đổi các cách thực hiện của quí vị. Đức Chúa 
Jêsus đã từng nhấn mạnh về nguyên tắc ấy khi Ngài dạy rằng chúng ta phải sắp đặt tấm lòng 
của mình trước khi cuộc đời của mình được sắp đặt. Ngài cho biết rằng ““DDoo  nnơơii  đđãã  cchhứứaa  đđiiềềuu  
áácc  mmàà  pphháátt  rraa  đđiiềềuu  áácc””, và ““DDoo  nnơơii  đđãã  cchhứứaa  đđiiềềuu  tthhiiệệnn  mmàà  pphháátt  rraa  đđiiềềuu  tthhiiệệnn””, vì ““DDoo  ssựự  đđầầyy  
ddẫẫyy  ttrroonngg  llòònngg  mmàà  mmiiệệnngg  mmớớii  nnóóii  rraa””. Như vậy, sự biến đổi thật sự phải diễn biến từ trong ra 
ngoài[2]. 
 

BÀI TẬP: 
 

Hãy viết tên một người mà quí vị ái mộ nhất.  
Sau đó viết ra tất cả những điều khiến quí vị ái mộ họ. 

 
Tiếp đến, hãy xem xét những phẩm chất đã được kể ra ấy. Các phẩm chất này liên quan 

nhiều nhất đến điều gì: Quan điểm? Năng lực tự nhiên? Hay ngoại hình? 
Quí vị nhận thấy quan điểm có vai trò quan trọng như thế nào? 

 
CÁC NGUYÊN TẮC KINH THÁNH VỀ QUAN ĐIỂM 

 
1. Quan điểm khi bắt đầu một phận sự của tôi sẽ tác động đến (…………) 

nhiều hơn bất cứ yếu tố nào khác. 
 

 ““VVìì  hhắắnn  ttưưởởnngg  ttrroonngg  llòònngg  tthhếế  nnààoo,,  tthhìì  hhắắnn  qquuảả  tthhếế  ấấyy””  
(Châm. 23:7) 

 
Trong rất nhiều trường hợp, người ta thắng cuộc chiến ngay trước khi cuộc chiến diễn ra. 
Kết quả luôn gắn liền với trạng thái tâm lý_thần kinh khi người ta vào cuộc. Người ta có 
đức tin, niềm hy vọng và sự lạc quan hay không? Hay là người ta đầy lòng hoài nghi về 
việc gặt hái kết quả? Nguyên tắc nàyđược phản ánh qua việc Môise sai mười hai thám tử 
đến đất Canaan. Giôsuê và Calép đã trở về với một sự phúc trình lạc quan. Mười thám tử 

                                                           
[1]  Tùy văn cảnh, có thể được hiểu là “quan điểm” hoặc “thái độ”. _ND. 
[2]  Ma. 12:34, 35 . _ND. 

 
Chức Nghiệp Lãnh Đạo Bắt Đầu Từ Quan Điểm 
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kia đã trở về với một sự tường thuật bi quan. Quan điểm của họ đã thắng thế, và thế là thế 
hệ dân sự ấy đã không bao giờ đặt được chân lên Đất Hứa. 
 

GIÔSUÊ VÀ CALÉP MƯỜI THÁM TỬ CÒN LẠI 

1. Thấy được bông trái của xứ 1. Thấy các nan đề trong xứ 
2. Nhận biết được vai trò mình trong tay ĐCT. 2. Nghĩ rằng mình bé nhỏ, yếu đuối 
3. Lạc quan về tương lai 3. Bi quan về tương lai 
4. Cứ khích lệ mọi người bước đi trong đức tin 4. Ngăn cản dân sự tiếp tục công việc 

    
BẢNG LIỆT KÊ CÁC LOẠI QUAN ĐIỂM 

 
  Đứng trước một sự từng trải mới, quan điểm thường có của tôi là gì? 
  Có những sự từng trải mới nào đó khiến tạo ra trong tôi xúc cảm tiêu cực không? 
  Những sự từng trải như thế có giúp tôi thành công được trong Đức Chúa Trời, cho 

gia đình, hoặc cho chức vụ không?   
 
2. Quan điểm của tôi đối với (……………..) sẽ quyết định quan điểm của họ 

đối với (……………….). 
 
 ““HHããyy  cchhoo,,  nnggưườờii  ssẽẽ  cchhoo  mmììnnhh;;  hhọọ  ssẽẽ  llấấyy  đđấấuu  llớớnn,,  nnhhậậnn,,  llắắcc  cchhoo  đđầầyy  ttrràànn,,  mmàà  nnộộpp  ttrroonngg  

llòònngg  ccáácc  nnggưươơii;;  vvìì  ccáácc  nnggưươơii  llưườờnngg  mmựựcc  nnààoo,,  tthhìì  hhọọ  ccũũnngg  llưườờnngg  llạạii  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii  mmựựcc  
ấấyy””    

(Lu. 6:38) 
  
 Nhìn chung, con người giống những tấm gương phản chiếu. Người ta sẽ phản ánh loại 

quan điểm của nhà lãnh đạo. Quí vị phải khởi động chính loại quan điểm mà quí vị ước 
mong được nhận lại. Các nhà lãnh đạo cần phải hiểu biết điều ấy để có thể gặt hái kết quả. 
Đức Chúa Jêsus phán: ““CCáácc  nnggưươơii  mmuuốốnn  nnggưườờii  ttaa  llààmm  cchhoo  mmììnnhh  tthhểể  nnààoo,,  hhããyy  llààmm  cchhoo  
nnggưườờii  ttaa  tthhểể  ấấyy”” (Lu. 6:31). 

 
 Một số nhà nghiên cứu tại một trường đại học lớn cho biết kết quả này: Sự thành công 

trong công việc của một người 
  13% nhờ vào sự hiểu biết sản phẩm 
  87% nhờ vào sự hiểu biết con người 
 

BỐN NƯỚC CỜ LÃNH ĐẠO QUAN TRỌNG 
TRONG QUAN HỆ VỚI THUỘC CẤP 

 
 1. Phải nhớ đúng tên: Giúp người ta cảm thấy mình quan trọng. 
 2. Phải nhận biết đúng khả năng: Giúp người ta cảm thấy mình độc đáo. 
 3. Phải biết nhờ họ giúp đõ: Giúp người ta cảm thấy mình hữu ích. 
 4. Phải tưởng thưởng công lao của họ: Giúp người ta cảm thấy mình được đền đáp. 
 
3. Quan điểm của tôi là điểm chính làm nên (……………) hay (………….). 
 
 ““KKhháá  ccẩẩnn  tthhậậnn  ggiiữữ  ttấấmm  llòònngg  ccủủaa  ccoonn  hhơơnn  hhếếtt,,__VVìì  ccáácc  nngguuồồnn  ssựự  ssốốnngg  ddoo  nnơơii  nnóó  mmàà  rraa””  

(Châm. 4:23) 
 
 Sách Châm Ngôn nhắc nhở về mức độ quan trọng của quan điểm của chúng ta đối với 

cuộc sống. Suối nguồn cho sự sống xất phát từ tấm lòng chúng ta. Hãy suy nghĩ về điều 

 
Chức Nghiệp Lãnh Đạo Bắt Đầu Từ Quan Điểm 
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ấy: Khoảng cách giữa quí vị với sự chiến thắng là quan điểm. Một danh thủ huy chương 
vàng Olympic phát biểu: “Tôi cho rằng sự cách biệt duy nhất giữa người dành huy 
chương vàng với người dành được huy chương bạc chính là ở quan điểm của họ chứ 
không phải ở tài năng”.  

 
 Sách Châm Ngôn cũng kể ra những sự mà Chúa chúng ta gớm ghiếc. Hãy để ý về những 

điều ấy: Sự kiêu ngạo, sự thèm muốn, dâm dục, sự ganh tị, sự giận dữ, thói phàm ăn, và sự 
lười biếng. Tất cả những điều ấy đều liên quan đến vấn đề quan điểm. 

 
 Ngược lại, một quan điểm đúng sẽ giúp tạo ra được những gì người ta vốn thiếu trong các 

nguồn lực hiện hữu. Đã từng có nhiều nhà lãnh đạo thuộc linh trong quá khứ hoàn thành 
được những việc lớn và khó không nhờ vào nguồn lực mà chỉ nhờ một quan điểm tích cực 
của đức tin. 

 
4. Quan điểm của tôi có thể biến đổi (…………………..) của tôi trở thành 

(…………………….). 
 
 ““55HHããyy  ccóó  đđồồnngg  mmộộtt  ttââmm  ttììnnhh  nnhhưư  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  đđãã  ccóó,,  66NNggààii  vvốốnn  ccóó  hhììnnhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  

ssoonngg  cchhẳẳnngg  ccooii  ssựự  bbììnnhh  đđẳẳnngg  mmììnnhh  vvớớii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  ssựự  nnêênn  nnắắmm  ggiiữữ;;  77cchhíínnhh  NNggààii  đđãã  
ttựự  bbỏỏ  mmììnnhh  đđii,,  llấấyy  hhììnnhh  ttôôii  ttớớ  vvàà  ttrrởở  nnêênn  ggiiốốnngg  nnhhưư  llooààii  nnggưườờii;;  88NNggààii  đđãã  hhiiệệnn  rraa  nnhhưư  mmộộtt  
nnggưườờii,,  ttựự  hhạạ  mmììnnhh  xxuuốốnngg,,  vvâânngg  pphhụụcc  cchhoo  đđếếnn  cchhếếtt,,  tthhậậmm  cchhíí  cchhếếtt  ttrrêênn  ccââyy  tthhậậpp  ttựự..  99CCũũnngg  vvìì  
đđóó  nnêênn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  đđeemm  NNggààii  llêênn  rrấấtt  ccaaoo,,  vvàà  bbaann  cchhoo  NNggààii  ddaannhh  ttrrêênn  hhếếtt  mmọọii  
ddaannhh””  

(Phil. 2:5-9) 
 

BA GIAI ĐOẠN TRƯỚC MỖI NAN ĐỀ 
 
 1. Nhận thức: Chúng ta có một nan đề. 
 2. Đánh giá: Sai trật từ đâu? 
 3. Chọn lựa: Từ giai đoạn này, quan điểm phát huy tác dụng. 
 
 Chúng ta có thể bắt đầu ước mơ hoặc trở nên ngã lòng. Chúng ta có thể bắt tay vào xây 

dựng hay khởi sự đổ lỗi. Chúng ta sẽ hoặc trở nên bận bịu, hoặc trở nên khó chịu. Chúng 
ta có thể chinh phục hoặc bị khuất phục. Một nan đề có được biến đổi thành điều phước 
hạnh hay không là tùy ở quí vị nhiều hơn ở Đức Chúa Trời. Ấy là vì ý muốn của Đức 
Chúa Trời là Ngài vốn muốn biến tất cả mọi sự thành phước hạnh cho kẻ kính yêu Ngài 
(Rô. 8:28). Hãy nhớ lại rằng phần lớn Kinh Thánh đã được trước thuật bởi những người 
chịu cảnh lao tù, họ là thiểu số bị áp bức, là những người chịu đày ải. Chính các trước giả 
Kinh Thánh đã vượt lên trên hoàn cảnh khắc nghiệt của mình.  

 
5.  Quan điểm của tôi có thể tạo ra cho tôi một (………………) tươi sáng 

hơn bao giờ hết. 
 

““KKẻẻ  nnààoo  ttiinn  tthhìì  mmọọii  vviiệệcc  đđềềuu  đđưượợcc  ccảả””  
(Mác 9:23) 

 
 Một nhà lãnh đạo chính trị có lần đã nhận xét như thế này: “Một số người nhìn nhận sự 

vật theo như nó hiện hữu và đặt câu hỏi ‘Tại sao?’. Tôi không như thế, tôi nhìn thẳng vào 
những gì khả hữu và đặt vấn đề ‘Phải làm sao cho cái khả hữu trở thành hiện hữu’”. 

 
 Một người bán giày được cử đến một xứ xa để tìm hiểu thị trường. Chỉ vài ngày sau, 

người này đưa tin về: “Về thôi! Ở đây chẳng có ai biết mang giày cả”. Công ty bèn cử một 
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người khác đến. Người thứ hai này báo tin về cho công ty: “Gửi thêm giày đến cho tôi! Ở 
đây chẳng ai có giày cả”. Chúng ta thấy rằng cùng một tình huống, nhưng viễn cảnh được 
nhìn nhận một cách khác nhau. Tiến sĩ Robert Clinton đã từng có lần nêu nhận xét: “Điều 
khác biệt chính yếu giữa một nhà lãnh đạo với một người thuộc cấp là ở chỗ nhận thức 
được viễn cảnh. Điều khác biệt chính yếu giữa một nhà lãnh đạo có hiệu quả với một nhà 
lãnh đạo bình thường cũng là ở việc nhận thức được về một viễn cảnh tươi sáng hơn”. 

 
6. Quan điểm của tôi sẽ là (…………………) của tôi, nếu không, sẽ là 

(……………………) của tôi. 
 
 ““NNggưườờii  llàànnhh  bbởởii  llòònngg  cchhứứaa  đđiiềềuu  tthhiiệệnn  mmàà  pphháátt  rraa  đđiiềềuu  tthhiiệệnn,,  kkẻẻ  ddữữ  bbởởii  llòònngg  cchhứứaa  đđiiềềuu  áácc  

mmàà  pphháátt  rraa  đđiiềềuu  áácc;;  vvìì  ddoo  ssựự  đđầầyy  ddẫẫyy  ttrroonngg  llòònngg  mmàà  mmiiệệnngg  nnóóii  rraa””  
(Lu. 6:45) 

 
 Quan điểm sẽ tạo ra động lượng thúc đẩy - hoặc tích cực, hoặc tiêu cực - cho chức vụ của 

quí vị. Tất cả các nhà lãnh đạo, chẳng nhiều thì ít, đều biết điều ấy. Các chuyên gia về 
doanh nghiệp cho biết về các thành tố quan trọng để tuyển dụng như sau: 

 
  5% dành cho tính sẵn sàng; 
  5% dành cho tính thích ứng; 
  10% dành cho năng lực bản thân; 
  10% dành cho ngoại hình; 
   70% dành cho quan điểm. 
 
 Hãy chú ý đến tầm quan trọng của quan điểm của cả nhà lãnh đạo lẫn các thuộc cấp. Các 

nhà tâm lý học ứng dụng liệt kê năm nguyên tắc để đánh giá sự thăng tiến trong nghề 
nghiệp của người ta: (1) Tham vọng, (2) Quan điểm đối với đường lối, (3) Quan điểm đối 
với các đồng nghiệp, (4) Các kỹ năng lãnh đạo, (5) Quan điểm đối với áp lực của nghề 
nghiệp. 

 
 Có một cuộc khảo sát được thực hiện giữa vòng các khách hàng để tìm hiểu vì sao họ thôi 

không mua hàng ở một số cửa hàng. Kết quả như thế này: 1% đã qua đời; 3% đã thay đổi 
chỗ ở; 5% có các mối quan hệ bạn bè khác;  9% do sự cạnh tranh; 14% do sản phẩm 
không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng; 68% do nhân viên phục vụ tỏ ra lãnh đạm, 
thờ ơ đối với khách hàng. 

 
7. Quan điểm của tôi, chứ không phải là (……………) của tôi, sẽ đem lại sự 

hạnh phúc cho tôi. 
 
 ““1111TTaa  xxeemm  xxéétt  ccáácc  ccôônngg  vviiệệcc  ttaayy  mmììnnhh  đđãã  llààmm,,  vvàà  ssựự  llaaoo  kkhhổổ  mmììnnhh  đđãã  cchhịịuu  đđểể  llààmm  nnóó;;  kkììaa,,  

mmọọii  đđiiềềuu  đđóó  llàà  ssựự  hhưư  kkhhôônngg  vvàà  tthheeoo  lluuồồnngg  ggiióó  tthhổổii,,  cchhẳẳnngg  ccóó  íícchh  llợợii  ggìì  hhếếtt  ddưướớii  mmặặtt  ttrrờờii……  
1122VVậậyy,,  ttaa  nnhhììnn  bbiiếếtt  cchhẳẳnngg  ccóó  đđiiềềuu  ggìì  ttốốtt  cchhoo  llooààii  nnggưườờii  hhơơnn  llàà  vvuuii  vvẻẻ,,  vvàà  llààmm  llàànnhh  ttrrọọnn  đđờờii  
mmììnnhh..  1133LLạạii,,  aaii  nnấấyy  pphhảảii  ăănn,,  uuốốnngg,,  vvàà  hhưưởởnngg  llấấyy  pphhưướớcc  ccủủaa  ccôônngg  llaaoo  mmììnnhh,,  ấấyy  ccũũnngg  llàà  ssựự  
bbaann  cchhoo  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii””  

(Truyền. 2:11; 3:12-13) 
 
 Cách nghĩ trong lòng một người quan trọng hơn những điều người ấy có được. Có nhiều 

nhà lãnh đạo nghĩ rằng họ chỉ cần được đổi đến một nơi khác, hoặc có được một sự đổi 
thay về hoàn cảnh, chắc họ sẽ có được vui sướng. Đó chính là “hội chứng nhiệm sở”. Các 
nhà lãnh đạo cần phải được điều trị cho khỏi hội chứng ấy. 
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ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN 
Có bao giờ quí vị nghĩ rằng… 

 
 1. Chỉ cần tôi được đến hầu việc tại một nơi nào khác, tôi sẽ được hạnh phúc hơn. 
  2. Chỉ cần tôi được biết người ấy thôi, tôi cũng thấy mãn nguyện rồi. 
 3. Nếu công việc ở đây không tệ như thế này, tôi ắt đã được yên thân. 
 4. Nếu tôi đã không phải làm như thế, tôi đã đỡ khổ tâm hơn nhiều. 
 
8. Quan điểm của tôi sẽ thay đổi khi tôi (……………………..). 
 
 ““NNggààyy  nnaayy,,  ttaa  bbắắtt  ttrrờờii  vvàà  đđấấtt  llààmm  cchhứứnngg  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii  rrằằnngg  ttaa  đđãã  đđặặtt  ttrrưướớcc  mmặặtt  nnggưươơii  ssựự  

ssốốnngg  vvàà  ssựự  cchhếếtt,,  ssựự  pphhưướớcc  llàànnhh  vvàà  ssựự  rrủủaa  ssảả..  VVậậyy,,  hhããyy  cchhọọnn  ssựự  ssốốnngg,,  hhầầuu  cchhoo  nnggưươơii  vvàà  
ddòònngg  ddõõii  nnggưươơii  đđưượợcc  ssốốnngg””  

(Phục. 30:19) 
 
 Chúng ta không thể cắt gọt các hoàn cảnh cũng như quyền lãnh đạo trên đời sống của 

chúng ta được, nhưng chúng ta có thể cắt gọt quan điểm của chúng ta cho vừa với hoàn 
cảnh và quyền lãnh đạo trên đời sống mình. Những điều sau đây là để giúp quí vị có thể 
làm được điều ấy: 

 
 1. Hãy tin rằng không phải những gì xảy đến với quí vị là quan trọng mà chỉ những gì 

xảy ra trong quí vị mới quan trọng. 
 2. Đừng đổ lỗi cho ai đó hay một điều gì đó về quan điểm của quí vị. 
 3. Hãy đánh giá các quan điểm hiện có trong quí vị.  
 4. Hãy thừa nhận rằng đức tin mạnh hơn sự sợ hãi. 
 5. Hãy nài xin Đức Chúa Trời cho đầy dẫy Đức Thánh Linh trên quí vị. 
 6. Hãy khám phá ra và viết lên một sự minh định về mục đích. 
 7. Hãy tranh thủ cho được sự trợ giúp của một người đồng công liên đới. 
 8. Hãy chỉ dành thời gian cho đúng người mà thôi. 
 9. Hãy chọn cho mình một mẫu mực để noi theo. 
 10. Hãy tiêu hóa cho được lẽ thật. Hãy dầm thấm mình trong lời Kinh Thánh. 
 
  

Một khi trở nên trưởng 
thành, đời sống của quí vị 
sẽ được qui định bằng sự 
chọn lựa hơn là theo áp lực 
của điều kiện, hoàn cảnh.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Quan điểm của tôi cần phải có (……………………..) liên tục. 
 
 ““RRốốtt  llạạii,,  hhỡỡii  aannhh  eemm,,  pphhààmm  đđiiềềuu  cchhii  cchhâânn  tthhậậtt,,  đđiiềềuu  cchhii  đđáánngg  ttôônn,,  đđiiềềuu  cchhii  ccôônngg  bbììnnhh,,  đđiiềềuu  

cchhii  tthhaannhh  ssạạcchh,,  đđiiềềuu  cchhii  đđáánngg  yyêêuu  cchhuuộộnngg,,  đđiiềềuu  cchhii  ccóó  ttiiếếnngg  ttốốtt,,  đđiiềềuu  cchhii  ccóó  nnhhâânn  đđứứcc  đđáánngg  
kkhheenn,,  tthhìì  aannhh  eemm  pphhảảii  nngghhĩĩ  đđếếnn””  

(Phil. 4:8) 
 
 Mặc dầu viết cho những tín hữu đã trưởng thành, Sứ Đồ Phaolô vẫn khích lệ các độc giả 

của mình cứ tiếp tục giữ vững quan điểm và luôn canh giữ tâm trí của họ. Đời sống của 
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chúng ta cũng giống với việc lèo lái một con thuyền hay một chiếc máy bay. Dầu rằng 
chúng ta vốn có một chương trình để đến được bến bờ mong muốn, thế nhưng vẫn cần 
phải điều chỉnh suốt cả lộ trình. 

 
MỘT SỐ CHỐNG CHỈ ĐỊNH TRONG QUAN ĐIỂM 

CẦN ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH 
 
 1. Tôi không có đủ thì giờ dành cho Đức Chúa Trời và chính bản thân mình. 
 2. Gia đình nhắc nhở tôi về quan điểm của tôi đối với gia đình. 
 3. Mối quan hệ của tôi với những người đồng công trở nên căng thẳng. 
 4. Cách nhìn nhận của tôi đối với người khác bắt đầu giảm sút. 
 5. Nhãn quan của tôi về cuộc sống trở nên yếm thế. 
 
10. Quan điểm của tôi (……………………….). 
 
 Giống với bệnh cảm hay lây, người ta dễ tiếp nhận quan điểm của chúng ta khi họ gần gũi 

với chúng ta! 
 

CÂU HỎI: 
Những quan điểm tích cực nào người khác có thể có được nhờ quí vị? 

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

 
CÂU HỎI: 

Những quan điểm tiêu cực nào người khác có thể có được nhờ quí vị? 
 

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

 
BÀI TẬP: 

Hãy liệt kê ba nan đề hàng đầu về quan điểm có trong Hội Thánh hay tổ chức của quí vị: 
 

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

 
Theo quí vị, lý do nào khiến phần lớn người ta lại có quan điểm như thế? 

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

 
Mức độ bám chặt của những quan điểm này giữa vòng mọi người ra sao? 

(Đã bao nhiêu năm? Bao nhiêu người? Có mấy nhà lãnh đạo? Chính quí vị thì sao?) 
 

ÁP DỤNG: 
Hãy đề ra một kế hoạch thay đổi các quan điểm tai hại ấy: 

 
 1. Hãy làm mẫu cho một quan điểm đúng đắn để mọi người noi theo. 
 2. Hãy vạch ra các quan điểm sai, và các cấp lãnh đạo nào có các quan điểm ấy. 
 3. Uốn nắn các cấp lãnh đạo liên quan để họ điều chỉnh các quan điểm sai của mình. 
 4. Hãy giảng về các lẽ thật có liên quan. 
 5. Hãy giúp cho mọi người biết chịu trách nhiệm về quan điểm của họ. 
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QQUUYYỀỀNN  LLÃÃNNHH  ĐĐẠẠOO  
BBẮẮTT  ĐĐẦẦUU  TTỪỪ  QQUUAANN  ĐĐIIỂỂMM  

  
  
  
  
  

Các Nguyên Tắc Kinh Thánh Về Quan Điểm 
 
 
1. Quan điểm khi bắt đầu một phận sự của tôi sẽ tác động đến KẾT QUẢ nhiều hơn bất cứ 

yếu tố nào khác. 
 
2. Quan điểm của tôi đối với NGƯỜI KHÁC sẽ quyết định quan điểm của họ đối với 

CHÍNH TÔI. 
 
3. Quan điểm của tôi là điểm chính làm nên THÀNH CÔNG hay THẤT BẠI. 
 
4. Quan điểm của tôi có thể biến đổi CÁC NAN ĐỀ của tôi trở thành NHỮNG PHƯỚC 

HẠNH. 
 
5.  Quan điểm của tôi có thể tạo ra cho tôi một TIỀN ĐỒ tươi sáng hơn bao giờ hết. 
 
6. Quan điểm của tôi sẽ là BẠN THIẾT của tôi, nếu không, sẽ là KẺ THÙ LỢI HẠI của tôi. 
 
7. Quan điểm của tôi, chứ không phải là SỰ THÀNH TỰU của tôi, sẽ đem lại sự hạnh phúc 

cho tôi. 
 
8. Quan điểm của tôi sẽ thay đổi khi tôi CHỊU THAY ĐỔI. 
 
9. Quan điểm của tôi cần phải có SỰ ĐIỀU CHỈNH liên tục. 
 
10. Quan điểm của tôi CÓ TÍNH LAN TỎA. 
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NNHHÓÓMM  TTHHÂÂNN  TTÍÍNN  
CCỦỦAA  NNHHÀÀ  LLÃÃNNHH  ĐĐẠẠOO  

 
 

VVềề  VViiệệcc  XXââyy  DDựựnngg  MMộộtt  HHệệ  TThhốốnngg  QQuuaann  HHệệ  LLàànnhh  MMạạnnhh  
 

““99HHaaii  nnggưườờii  hhơơnn  mmộộtt,,  vvìì  hhọọ  ssẽẽ  đđưượợcc  ccôônngg  ggiiáá  ttốốtt  vvềề  ccôônngg  vviiệệcc  mmììnnhh..    
1100NNếếuu  nnggưườờii  nnầầyy  ssaa  nnggãã,,  tthhìì  nnggưườờii  kkiiaa  ssẽẽ  đđỡỡ  bbạạnn  mmììnnhh  llêênn;;    

nnhhưưnngg  kkhhốốnn  tthhaayy  cchhoo  kkẻẻ  ởở  mmộộtt  mmììnnhh  mmàà  ssaa  nnggãã,,  kkhhôônngg  ccóó  aaii  đđỡỡ  mmììnnhh  llêênn!!””
(Truyền. 4:9-10) 

 
 

 
Mỗi nhà lãnh đạo đều cần các mối quan hệ cho đời sống của họ để có được một sự hỗ trợ và 
sự đòi hỏi về tính trách nhiệm. Việc xây dựng một hệ thống quan hệ với Đức Chúa Trời và 
mọi người là một bước đi khôn ngoan để giúp có được sự giữ vững chức phận lãnh đạo cả đời 
cho quí vị. 
 
Về Những Nhà Lãnh Đạo Đã Rơi Vào Thất Bại 
 
Một cuộc khảo sát đã được thực hiện giữa vòng một số Mục Sư và nhà lãnh đạo Cơ Đốc bị 
thất bại trên phương diện đạo đức. Có đến mấy trăm vị Mục Sư được phỏng vấn thuộc nhóm 
những người đã từng thỏa hiệp khiến suy tổn tính liêm khiết của mình, đã rơi vào chỗ phạm 
tội, và cuối cùng là đã đánh mất chức vụ của họ. Ba điểm nhất quán ghi nhận được qua việc 
khảo sát nhóm người này như sau: 
 
1. Tôi đã thôi không còn dành riêng thì giờ cho [……………………….] mỗi ngày. 
2. Tôi không hề có một sự ràng buộc trách nhiệm nào với […………..] trong đời sống mình. 
3. Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng lại có thể rơi vào […………………………..]. 
 
Tất Cả Chúng Ta Đều Cần Những Điều Này 
 
Các nhà lãnh đạo có thể tránh khỏi các cạm bẫy bằng việc thiết lập và vui hưởng những mối 
tương giao mật thiết với:  
 
  Đức Chúa Trời (là Cha Thiên Thượng). 
  Gia đình (là vợ và các con). 
  Thầy (là người dìu dắt). 
  Bạn (là một người đối tác / đồng công liên đới). 
  Học trò (là người được quí vị dìu dắt hay môn đồ hóa). 
 
Tại Sao Những Mối Quan Hệ Ấy Có Tầm Quan Trọng Sống Còn Đối Với 
Nhà Lãnh Đạo? 
 
Có thể nêu ra một số lý do như sau: 
  
1. Mỗi nhà lãnh đạo đều có một số [………………..]. 
2. Các nhà lãnh đạo đều phải đứng ở tuyến đầu trong trận chiến tuộc linh và đều có thể bị tổn 

thương trước […………………………..]. 
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3. Các nhà lãnh đạo phải qui định cho mình [……………………] cao hơn các thuộc cấp. 
4. Các nhà lãnh đạo có thể trở nên những thợ làm bánh chết đói trong khi mãi mê 

[……………………] bánh ăn cho người khác, còn mình thì chẳng ăn được gì. 
5. Các nhà lãnh đạo có thể [………………………] trước sự cám dỗ của quyền lực và của 

sự nổi tiếng. 
6. Các nhà lãnh đạo có thể trở nên quá mức […………………..] khiến cho đời sống thuộc 

linh của họ trở nên biến chất. 
7. Các nhà lãnh đạo thường phải [………………………] với các sự vụ và quên mất việc 

trang bị thuộc cấp cho tương lai. 
 
Hệ Thống Quan Hệ Của Quí Vị 
 
Về phần quí vị thì sao? Quí vị có kinh nghiệm được những mối quan hệ liên đới trong đời 
sống mình không? Hãy dành thời gian để xem xét biểu đồ dưới đây. Quí vị có đủ người cho 
mỗi vị trí trong đó không? 
 
Hãy điền tên người quí vị có cho mỗi vị trí, và suy nghĩ về việc chọn ai để đặt vào các vị trí còn 
trống. 
 
 

NGƯỜI DÌU DẮT 
(Huấn luyện viên của quí vị) 

 
………………………… 

 

THUỘC CẤP 
(Những người thuộc 

quyền lãnh đạo của quí vị)
………………………… 

 

NHÓM THÂN TÍN 
(Những người 

thân cận với quí vị nhất) 
………………………… 

 

CÁC MẪU MỰC 
(Những người làm những việc 

quí vị muốn làm) 
………………………… 

NHÂN VẬT ANH HÙNG
(Người quí vị  

ngưỡng vọng và ái mộ) 
………………………… 

NGƯỜI ĐỒNG ĐẲNG 
(Những người đồng hành 
cùng quí vị trong chức vụ)
………………………… 

 
QQUUÍÍ  VVỊỊ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cha Thiên Thượng Của Quí Vị 
 
Dầu rằng quí vị đã là nhà lãnh đạo, việc ấy cũng không miễn trừ phận sự làm con Đức Chúa 
Trời của quí vị. Từ liệu được dùng nhiều nhất trong Kinh Thánh Tân Ước để chỉ về Đức Chúa 
Trời không phải là Đấng Sáng Tạo, Vua, Quan Xét, hay Cứu Chúa mà là Cha. Trước khi quí 
vị là nhà lãnh đạo, quí vị chính là con trai hoặc con gái của Ngài. Đức Chúa Trời đã kêu gọi để 
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quí vị trở thành nhà lãnh đạo của người khác, thế nhưng quí vị vẫn cứ còn lệ thuộc vào Ngài. 
Điều này đòi hỏi nơi quí vị những bước đi đầy ý thức. 
 
Đức Chúa Trời đã thiết lập một Vương Quốc đòi hỏi chúng ta tiếp nhận tình yêu của Ngài 
trước khi chúng ta có thể có năng lực yêu những người mà Ngài đã giao cho chúng ta chăm 
nom. Chúng ta không thể làm người ban ơn trước khi chúng ta trở thành người chịu ơn. Kinh 
Thánh phán:  
 

““CChhúúnngg  ttaa  yyêêuu,,  vvìì  CChhúúaa  đđãã  yyêêuu  cchhúúnngg  ttaa  ttrrưướớcc””  
(1Gi. 4:19) 

 
Là những nhà lãnh đạo Cơ Đốc, chúng ta phải thắng cho được sự cám dỗ chỉ đọc Kinh Thánh 
để chuẩn bị bài giảng mà thôi. Trước tiên, chúng ta phải để cho Đức Chúa Trời chăm nom cho 
chính chúng ta như là con của Ngài. Thứ tự phù hợp được nêu rõ trong Exr. 7:10 như thế này: 
Nhà lãnh đạo phải học Lời Chúa, thực hành Lời Chúa, nhiên hậu mới giảng dạy cho người 
khác.  
 

““VVìì  EExxơơrraa  đđãã  đđịịnnhh  cchhíí  ttrraa  xxéétt  lluuậậtt  pphháápp  ccủủaa  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa,,  ggiiữữ  llààmm  tthheeoo,,    
vvàà  ddạạyy  cchhoo  ddâânn  YYssơơrraaêênn  bbiiếếtt  nnhhữữnngg  lluuậậtt  pphháápp  vvàà  ggiiớớii  mmạạnngg”” 

(Exr. 7:10) 
 

Vài Đề Nghị Về Việc Thực Hành Kỷ Luật Thuộc Linh Trong Việc Biệt Riêng 
Thời Gian Cho Đức Chúa Trời  
 
1. Phải thực hiện [………………………] với Đức Chúa Trời mỗi ngày.  
2. Phải bắt đầu giờ hẹn ấy bằng [………………..], sau đó cầu xin Đức Chúa Trời phán với 

quí vị một cách tỏ tường. 
3. Phải sẵn sàng Kinh Thánh, giấy, viết, để [……………………..] với Đức Chúa Trời. 
4. Phải triển khai [……………………] nghiên cứu Kinh Thánh. Phần Kinh Thánh đọc mỗi 

lần phải sao cho vừa đủ sức tiêu hóa mà thôi. 
5. Phải nhất định đọc cho đến khi nhận được một [……………………….] hay lẽ thật để 

thực hành. 
6. Phải [……………………………] những gì Đức Chúa Trời phán qua lời Kinh Thánh. 
7. Phải học [……………………..] về những lời cụ thể mà Đức Chúa Trời dành cho quí vị 

trong mỗi lần học với Ngài. 
8. Phải [……………………..] theo đoạn văn Kinh Thánh đã học, cầu xin Đức Chúa Trời 

thiết lập lẽ thật của Ngài trong tấm lòng của quí vị. 
9. Phải tiếp thu Lời Đức Chúa Trời bằng [………………………….]. 
 
Gia Đình Của Quí Vị 
 
Đức Chúa Trời đã thiết lập gia đình để làm một nơi “nương náu” cho chúng ta có thể kinh 
nghiệm được sự mật thiết và tình yêu vô điều kiện. Đó là nơi để cho chúng ta hiểu biết và được 
hiểu biết một cách trọn vẹn mà không hề có điều gì phải lo sợ. Giống với việc một nhà khoa 
học phải có một phòng thí nghiệm để thực nghiệm, gia đình là nơi an toàn để thực hành lắng 
nghe, yêu thương, tha thứ, và hóa giải các sự xung đột; tất cả những điều ấy nhằm chuẩn bị 
cho chúng ta đối mặt với một thế giới bất an mỗi ngày. 
 
Nói một cách khác, chức phận lãnh đạo thuộc linh của chúng ta được bắt đầu từ gia đình. 
Chúng ta phải phục vụ ở đó trước tiên; nhiên hậu, chúng ta mới có được sự tín nhiệm để phục 
vụ cho thế giới ngoài gia đình. Một nguyên tắc tốt để tuân thủ là như thế này: Điều gì không 
kết quả được trong gia đình, đừng phát triển ra ngoài gia đình. Hãy xem lời Kinh Thánh: 
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““VVíí  bbằằnngg  ccóó  aaii  kkhhôônngg  ssăănn  ssóócc  đđếếnn  bbàà  ccoonn  mmììnnhh,,  nnhhứứtt  llàà  kkhhôônngg  ssăănn  ssóócc  đđếếnn  nnggưườờii  nnhhàà  mmììnnhh,,    

ấấyy  llàà  nnggưườờii  cchhốốii  bbỏỏ  đđứứcc  ttiinn,,  llạạii  xxấấuu  hhơơnn  nnggưườờii  kkhhôônngg  ttiinn  nnữữaa””  
(1Ti. 5:8) 

 
Các Nét Đặc Trưng Của Một Gia Đình Vững Mạnh 
 
1. Các thành viên biểu lộ được [………………….] đối với nhau một cách ổn định, thường 

xuyên. 
2. Các thành viên sắp đặt được nếp sống của mình nên có thể [………………….] cho nhau. 
3. Các thành viên biết xử lý các nan đề […………………………………..]. 
4. Các thành viên chứng tỏ được [……………………………] vững vàng với nhau. 
5. Các thành viên không ngừng [……………………..] qua lại với nhau. 
6. Các thành viên cùng tuân thủ [………………………………..] giống nhau. 
7. Phụ huynh trong gia đình luôn biết […………………………] cho các thành viên khác 

noi theo. 
 
Tìm Thầy 
 
“Thầy” là người dìu dắt. Tất cả các nhà lãnh đạo đều cần phải có cho mình người dìu dắt, bất 
kể họ thành công đến bậc nào cũng thế. Tất cả đều cần có người dìu dắt, kể cả người dìu dắt! 
Người dìu dắt là người từng trải, lịch duyệt trên phương diện chức phận lãnh đạo hơn chúng ta, 
và họ có thể chuyển giao sang cho chúng ta những gì đã học hỏi được trong con đường chức 
vụ. 
 

““MMưưuu  kkếế  ttrroonngg  llòònngg  nnggưườờii  ttaa  nnhhưư  nnưướớcc  ssââuu;;__NNggưườờii  tthhôônngg  ssáánngg  ssẽẽ  mmúúcc  llấấyy  ttạạii  đđóó””  
(Châm. 20:5) 

 
Chúng tôi khuyên quí vị, cứ mỗi đầu năm, viết ra bốn hoặc năm lĩnh vực mà quí vị muốn được 
tăng trưởng. Sau đó, đừng chờ cho đến ngày gặp được một bậc cao nhân sở trường tất cả các 
lĩnh vực ấy mà hãy tìm một chuyên gia cho mỗi lĩnh vực để thọ giáo. Người dìu dắt không 
phải quá hiếm đến nỗi không thể tìm ra được. Thực ra, họ hiện diện khắp nơi. Nếu có vẻ như 
quí vị không sao tìm lấy được một người, hãy tiến hành theo các bước sau đây: 
 
1. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời mở mắt giúp để quí vị có thể thấy những người dìu dắt nào 

đó mà rất có thể là họ đang sống cạnh quí vị. 
2. Hãy chọn một tiêu chuẩn hiện thực. Đừng quá cầu toàn, cứ đòi hỏi phải có một người dìu 

dắt thật lý tưởng mới chịu. Phải nhớ rằng người dìu dắt cũng chỉ là con người. 
3. Nhận thực cho được những mặt sở trường trong mỗi người dìu dắt mà mình muốn chọn 

để phát triển các mặt ấy trong chính quí vị. 
4. Cần phải có một tấm lòng rộng mở để tiếp nhận được nhiều người dìu dắt khác nhau hầu 

cho họ có thể chuyển giao cho quí vị các phẩm chất tốt của họ. 
5. Cần nên biết rằng có thể có những người dìu dắt ở xa. Phải sẵn sàng giao kết với họ qua 

các phương tiện truyền thông (Điện thoại, e.mail,…). 
 

PHẢI TÌM THẤY NƠI “THẦY” NHỮNG ĐIỀU GÌ? 
 
Bên cạnh việc đi tìm một lĩnh vực sở trường chuyên biệt nơi người dìu dắt, cũng cần phải bảo 
đảm được rằng người dìu dắt của quí vị là người: 
 

  TTIINN  KKÍÍNNHH  : Họ phải tự chứng được một sự tin kính đáng bắt chước. 
  KKHHÁÁCCHH  QQUUAANN  : Họ phải biết nhận ra đúng sở trường và sở đoản của quí vị. 
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  CCHHÂÂNN  TTHHỰỰCC  : Họ phải thực lòng. Phải thấy được ở họ một tấm lòng trong sáng. 
  TTRRUUNNGG  TTHHÀÀNNHH  : Họ phải là người trung thành trong các mối quan hệ, tín cẩn. 
  DDẤẤNN  TTHHÂÂNN  : Họ phải là người sẵn lòng trao ban thời gian, công sức cách rời rộng. 

 
Tìm “Bạn” 
 
“Bạn” là người đồng đẳng, đồng công với quí vị. Họ là những đồng lao liên đới trong chức vụ 
của quí vị. Họ là những người quan trọng vì chính họ sẽ thúc đẩy chúng ta giữ vững sự kết ước 
với Đức Chúa Trời và với tha nhân. Họ đặt ra cho chúng ta những câu hỏi khó về đời sống 
thuộc linh, về động cơ cho chức vụ của chúng ta, về mục tiêu, về tính cách, và về các mối quan 
hệ của chúng ta. Tìm được “Bạn” như thế đồng nghĩa với việc nhận được quà tặng Đức Chúa 
Trời ban cho. “Bạn” như thế hiểu chúng ta rất rõ, yêu chúng ta rất thiết. Nhờ đó, chúng ta 
không cần phải che dấu họ điều gì cả. Họ luôn biết khích lệ chúng ta phát huy hết tiềm lực. 
Một khi có được “Bạn” như thế, quí vị có thể trao đổi với họ một loạt những vấn đề trọng yếu. 
Sau đây là một số điều: 
 
1. Bạn có biệt riêng thời gian cho Đức Chúa Trời hàng ngày không? 
2. Tuần này bạn có phải đối đầu với sự cám dỗ nào không? 
3. Có tội lỗi nào bạn còn chưa xưng nhận với Đức Chúa Trời không? Tư niệm của bạn ra 

sao? 
4. Bạn sắp xếp các ưu tiên đã hợp lý chưa? Bạn có đạt được các mục tiêu đã đề ra không? 
5. Bạn đã trả lời hoàn toàn thành thật các câu hỏi của tôi chưa? 
 

PHẢI TÌM THẤY NƠI NGƯỜI ĐỒNG CÔNG LIÊN ĐỚI NHỮNG ĐIỀU GÌ? 
 
Đề nghị người đồng công liên đới thực hiện một sự kết ước với quí vị. Phải tìm thấy được nơi 
họ những phẩm chất này: 
 

TTRRAA  XXÉÉTT  :Họ có những câu hỏi giúp quí vị tự thức được nhu cần của bản thân. 
  CCHHÂÂNN  TTHHỰỰCC  : Họ thành thật về các nhược điểm của mình. 
  KKÍÍCCHH  TTHHÍÍCCHH  : Họ giúp quí vị vươn lên những tầm cao mới trong lãnh đạo và sự vâng lời. 
  ĐĐÁÁNNGG  TTIINN  : Họ đề cao tính chân thật và biết cách bàn bạc những gì quí vị  chia sẻ với họ.

 
““2244AAii  nnấấyy  hhããyy  ccooii  ssóócc  nnhhaauu  đđểể  kkhhuuyyêênn  ggiiụụcc  vvềề  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg  vvàà  vviiệệcc  ttốốtt  llàànnhh;;    

2255cchhớớ  bbỏỏ  ssựự  nnhhóómm  llạạii  nnhhưư  mmấấyy  kkẻẻ  qquueenn  llààmm,,  nnhhưưnngg  pphhảảii  kkhhuuyyêênn  bbảảoo  nnhhaauu,,    
vvàà  hhễễ  aannhh  eemm  tthhấấyy  nnggààyy  ấấyy  hhầầuu  ggầầnn  cchhừừnngg  nnààoo,,  tthhìì  ccàànngg  pphhảảii  llààmm  nnhhưư  vvậậyy  cchhừừnngg  nnấấyy””  

(Hê. 10:24-25) 
 

““NNggưườờii  nnààoo  đđưượợcc  nnhhiiềềuu  bbằằnngg  hhữữuu  ssẽẽ  llààmm  hhạạii  cchhoo  mmììnnhh;;  
NNhhưưnngg  ccóó  mmộộtt  bbạạnn  ttrrííuu  mmếếnn  hhơơnn  aannhh  eemm  rruuộộtt””  

(Châm. 18:24) 
 
Tìm “Học Trò” 
 
Kinh Thánh bày tỏ cho thấy rõ ràng rằng các nhà lãnh đạo phải tuyển chọn và trang bị cho 
nhiều người có đời sống chức vụ. Sứ Đồ Phaolô đã tìm những người trẻ như Tít và Timôthê.  
“Học Trò” là một người noi theo quí vị trong bước đường chức vụ của họ và có lòng mong 
muốn được tăng trưởng thành một nhà lãnh đạo. Mỗi nhà lãnh đạo đều phải biết tìm kiếm các 
tập sự viên là những người sẽ học tập trong khi hầu việc cùng nhà lãnh đạo. Thực ra, một khi 
được học tập, đến lượt mình, họ cũng được kêu gọi để chuyển giao những gì đã học được cho 
nhiều người khác. 
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““NNhhữữnngg  đđiiềềuu  ccoonn  đđãã  nngghhee  nnơơii  ttaa  ởở  ttrrưướớcc  mmặặtt  nnhhiiềềuu  nnggưườờii  cchhứứnngg,,    

hhããyy  ggiiaaoo  pphhóó  cchhoo  mmấấyy  nnggưườờii  ttrruunngg  tthhàànnhh,,  ccũũnngg  ccóó  ttààii  ddạạyy  ddỗỗ  kkẻẻ  kkhháácc”” 
(2Ti. 2:2) 

 
Các nhà lãnh đạo không nên thi hành chức vụ một cách đơn độc. Họ phải trang bị cho nhiều 
người khác ngay giữa khi họ đang làm công việc mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi họ. Chức vụ 
của đơn thân nhà lãnh đạo giống như phép cộng; nhưng nếu nhà lãnh đạo biết trang bị cho các 
môn đồ, chức vụ ấy biến thành phép nhân cho Vương Quốc. 
 

PHẢI TÌM THẤY NƠI NGƯỜI TẬP SỰ NHỮNG ĐIỀU GÌ? 
 
Các phẩm chất phải có ở người được quí vị chọn làm tập sự viên phải như sau: 
 
  TTRRUUNNGG  TTÍÍNN  : Họ trung tín giữ những điều đã kết ước. 
  SSẴẴNN  SSÀÀNNGG  : Họ biết dành thời gian để học hỏi từ quí vị. 
  CCHHỦỦ  ĐĐỘỘNNGG  : Họ tỏ ra chủ động trong việc vâng lời Đức Chúa Trời và sự hầu việc. 
  CCHHỊỊUU  DDẠẠYY  DDỖỖ  : Họ tỏ ra sẵn lòng học hỏi quí vị. 
  BBIIẾẾTT  KKHHÁÁTT  KKHHAAOO  : Họ có hoài bão và niềm hăng say trở thành nhà lãnh đạo. 

 
 
Những Hồi Chuông Cảnh Báo Cho Các Nhà Lãnh Đạo 
 
Những câu hỏi cảnh báo này nhằm giúp cho quí vị trở thành nhà lãnh đạo liêm chính. Chúng 
ta ai cũng cần được Đức Chúa Trời và người chung quanh gửi cho chúng ta những tín hiệu 
cảnh báo khi chúng ta rơi vào chỗ sống hay lãnh đạo không hiệu quả. Thông thường, các 
chung cư đều có hệ thống chuông báo động giúp cho người ta biết khi có sự trục trặc. Những 
câu hỏi sau đây chính là những hồi chuông cảnh báo cho các nhà lãnh đạo: 
 
1. Cuộc đồng hành của tôi với (……………….) có ăn nhịp với nhau 

không? 
 Hàng ngày, quí vị có nghe được tiếng phán của Đức Chúa Trời không? 
 
2. Tôi có giữ đúng theo (…………………….) đã định không? 

Quí vị có xem việc sống đúng theo những gì quí vị đã nói là điều quan trọng hơn hết 
không? Quí vị có thiết lập các thứ tự ưu tiên không? 
 

3. Tôi có dám đối diện với (…………………………..) của mình không? 
Vì sao quí vị làm những gì đang làm? Làm thế nào để quí vị theo đuổi các mục tiêu của 
mình? 
 

4. Tôi có (……………………) đối với giới hữu trách của mình không? 
 Ai là nhà lãnh đạo mà Đức Chúa Trời đã đặt để cho quí vị phối thuộc? 
 
5. Tôi có lắng nghe những gì Đức Chúa Trời  
 phán với (…………………………………….) không? 
 Quí vị có bị cầm tù trong nhãn quan chật hẹp, chỉ biết đến lợi ích cục bộ hay không? 
 
6. Tôi có quá bận tâm (…………………) không? 
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Quí vị có quá mức bận tâm lo nghĩ về những gì người khác thấy ở mình và nghĩ về mình 
hay không? 
 

7. Tôi có bị tác động thái quá bởi (………....) hoặc (……………..) không? 
Quí vị có tin vào tất cả những gì người ta nói không? Quí vị có dễ bị quan điểm của con 
người làm cho dao động không? 
 

8. Tôi có phải là (……………………) trong chức vụ không? 
Quí vị muốn tự mình độc lập, hay lo xây dựng một hệ thống, một cộng đoàn chung sức 
với mình?  
 

9. Tôi có nhận biết được (……………………..) của mình không? 
Quí vị có nhận ra các khuyết, nhược điểm của mình không? Quí vị nhìn nhận hay làm ngơ 
về các khuyết nhược điểm ấy? 
 

10. Tôi có luôn đặt (…………………….) của mình lên hàng đầu không? 
Sự kêu gọi từ Thiên Thượng mà quí vị đã nhận được có tạo nên niềm hăng say cho quí vị 
không? 
 

BÀI TẬP: 
 
Làm thế nào để quí vị có thể dành ưu tiên cho Đức Chúa Trời giữa các công việc hàng ngày 
của quí vị? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
Xem lai biểu đồ “Hệ Thống Quan Hệ Của Quí Vị”. Những phần nào quí vị cần phải tìm cho 
có người giúp xây dựng được các mối quan hệ then chốt?  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

ÁP DỤNG: 
 
Xác định cho được một người mà quí vị có thể hoàn toàn thành thật với họ. Đây phải là một 
người mà quí vị có thể thật sự cởi mở tâm tình được, chia sẻ được những sự tranh chiến sâu kín 
nhất, và thậm chí có thể tiết lộ những động cơ sâu kín trong lòng quí vị với họ. Hãy đề nghị 
gặp gỡ thường kỳ với họ và hãy giữ mình cho trọn những điều đã kết ước. Người ấy sẽ là ai? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
Hãy viết ra giấy về việc khi nào quí vị có thể gặp được những người nói trên để xin sự liên kết 
với họ. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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NNHHÓÓMM  TTHHÂÂNN  TTÍÍNN  
CCỦỦAA  NNHHÀÀ  LLÃÃNNHH  ĐĐẠẠOO 

 
 
 
Về Những Nhà Lãnh Đạo Đã Rơi Vào Thất Bại 
 
1. Tôi đã thôi không còn dành riêng thì giờ cho ĐỨC CHÚA TRỜI mỗi ngày. 
2. Tôi không hề có một sự ràng buộc trách nhiệm nào với NGƯỜI KHÁC trong đời sống 

mình. 
3. Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng lại có thể rơi vào LOẠI THẤT BẠI NÀY. 
 
 
Tại Sao Những Mối Tương Giao Ấy Có Tầm Quan Trọng Sống Còn Đối Với 
Nhà Lãnh Đạo  
  
1. Mỗi nhà lãnh đạo đều có một số NHƯỢC ĐIỂM. 
2. Các nhà lãnh đạo đều phải đứng ở tuyến đầu trong trận chiến tuộc linh và đều có thể bị tổn 

thương trước CÁC SỰ CÔNG KÍCH. 
3. Các nhà lãnh đạo phải qui định cho mình MỘT TIÊU CHUẨN cao hơn các thuộc cấp. 
4. Các nhà lãnh đạo có thể trở nên những thợ làm bánh chết đói trong khi mãi mê (phục vụ) 

bánh ăn cho người khác, còn mình thì chẳng ăn được gì. 
5. Các nhà lãnh đạo có thể BỊ MÙ MẮT trước sự cám dỗ của quyền lực và của sự nổi tiếng. 
6. Các nhà lãnh đạo có thể trở nên quá mức BẬN RỘN khiến cho đời sống thuộc linh của họ 

trở nên biến chất. 
7. Các nhà lãnh đạo thường phải ĐỐI PHÓ với các sự vụ và quên mất việc trang bị thuộc 

cấp cho tương lai. 
 
 
Thì Giờ Biệt Riêng Ra Cho Đức Chúa Trời  
 
1. Phải thực hiện MỘT GIỜ HẸN với Đức Chúa Trời mỗi ngày.  
2. Phải bắt đầu giờ hẹn ấy bằng SỰ TĨNH LẶNG, sau đó cầu xin Đức Chúa Trời phán với 

quí vị một cách tỏ tường. 
3. Phải sẵn sàng Kinh Thánh, giấy, viết, để TƯƠNG TÁC với Đức Chúa Trời. 
4. Phải triển khai MỘT KẾ HOẠCH nghiên cứu Kinh Thánh. Phần Kinh Thánh đọc mỗi 

lần phải sao cho vừa đủ sức tiêu hóa mà thôi. 
5. Phải nhất định đọc cho đến khi nhận được một NGUYÊN TẮC hay lẽ thật để thực hành. 
6. Phải VIẾT RA GIẤY những gì Đức Chúa Trời phán qua lời Kinh Thánh. 
7. Phải học SUY GẪM về những lời cụ thể mà Đức Chúa Trời dành cho quí vị trong mỗi 

lần học với Ngài. 
8. Phải CẦU NGUYỆN theo đoạn văn Kinh Thánh đã học, cầu xin Đức Chúa Trời thiết lập 

lẽ thật của Ngài trong tấm lòng của quí vị. 
9. Phải tiếp thu Lời Đức Chúa Trời bằng SỰ VÂNG LỜI. 
 
 
Các Nét Đặc Trưng Của Một Gia Đình Vững Mạnh 
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1. Các thành viên biểu lộ được SỰ CẢM KÍCH đối với nhau một cách ổn định, thường 
xuyên. 

2. Các thành viên sắp đặt được nếp sống của mình nên có thể DÀNH THÌ GIỜ cho nhau. 
3. Các thành viên biết xử lý các nan đề MỘT CÁCH TÍCH CỰC. 
4. Các thành viên chứng tỏ được MỘT SỰ KẾT ƯỚC vững vàng với nhau. 
5. Các thành viên không ngừng TRUYỀN THÔNG qua lại với nhau. 
6. Các thành viên cùng tuân thủ MỘT HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN giống nhau. 
7. Phụ huynh trong gia đình luôn biết LÀM GƯƠNG SÁNG cho các thành viên khác noi 

theo. 
 
 
Những Hồi Chuông Cảnh Báo Cho Các Nhà Lãnh Đạo 
 
1. Cuộc đồng hành của tôi với ĐỨC CHÚA TRỜI có ăn nhịp với nhau không? 
2. Tôi có giữ đúng theo THỨ TỰ ƯU TIÊN đã định không? 
3. Tôi có dám đối diện với NHỮNG VẤN ĐỀ THIẾT THÂN của mình không? 
4. Tôi có LÀM TRÒN PHẬN SỰ đối với giới hữu trách của mình không? 
5. Tôi có lắng nghe những gì Đức Chúa Trời phán với HỘI THÁNH CHÚA CHUNG 

không? 
6. Tôi có quá bận tâm VỀ MÌNH không? 
7. Tôi có bị tác động thái quá bởi SỰ CHỈ TRÍCH hoặc SỰ TÂNG BỐC không? 
8. Tôi có phải là NGƯỜI ĐỘC DIỄN trong chức vụ không? 
9. Tôi có nhận biết được CÁC NHƯỢC ĐIỂM của mình không? 
10. Tôi có luôn đặt SỰ KÊU GỌI của mình lên hàng đầu không? 
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CCHHÚÚAA  CCỨỨUU  TTHHẾẾ  JJÊÊSSUUSS::  
NNHHÀÀ  TTRRUUYYỀỀNN  TTHHÔÔNNGG  TTUUYYỆỆTT  VVỜỜII  

 

 
 

((VViiệệcc  TTrraauu  DDồồii  KKỹỹ  NNăănngg  TTrruuyyềềnn  TThhôônngg  CCủủaa  QQuuíí  VVịị  
TThheeoo  GGưươơnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  KKíínnhh  YYêêuu)) 

 
““SSốốnngg  cchhếếtt  ởở  nnơơii  qquuyyềềnn  ccủủaa  llưưỡỡii;;  

KKẻẻ  ááii  mmộộ  nnóó  ssẽẽ  ăănn  bbôônngg  ttrrááii  ccủủaa  nnóó”” 
(Châm. 18:21) 

 
 
Sự thành công của quí vị trong chức nghiệp lãnh đạo, trong hôn nhân và trong các mối quan hệ 
với tha nhân đều phụ thuộc phần lớn vào khả năng truyền thông của quí vị. Phần lớn các nhà 
tư tưởng lỗi lạc không phải là những nhà lãnh đạo. Tại sao? Tại vì họ không thể truyền thông 
được. Thuật lãnh đạo của quí vị dựa vào năng lực quan hệ, chia sẻ ý tưởng và khải tượng với 
người khác, để rồi động viên họ dự phần với quí vị. Một nhà lãnh đạo có tầm cỡ thế giới trước 
đây đã từng nói như thế này: “Nếu tôi được bắt đầu mọi việc trở lại, nhất định tôi sẽ trở về ghế 
nhà trường để học về việc truyền thông”. 
 

NNGGHHIIÊÊNN  CCỨỨUU  MMAA..  1133  
 

Đức Chúa Jêsus là nhà truyền thông vĩ đại nhất trên thế gian này. Trong Gi. 1, Đức Chúa Jêsus 
được Kinh Thánh gọi là “Ngôi Lời”. Trong Ma. 13, chúng ta được thấy mẫu mực đầy hiệu quả 
của Ngài. Đức Chúa Jêsus kính yêu, nhà truyền thông tuyệt vời, dạy cho chúng ta biết phải làm 
thế nào để truyền đạt lẽ thật lại cho mọi người ngày nay. 
 
1. [………………………………….] (Ma. 13:3; 10-13) 
 
 BÀI HỌC: Không phải chỉ nhờ những gì quí vị nói, mà là quí vị nói cách như thế nào. 
 

Đức Chúa Jêsus đã chia sẻ phần lớn các sứ điệp của Ngài qua chuyện kể. Trong chương 
Kinh Thánh này, Ngài đã dùng đến bảy câu chuyện. Đức Chúa Jêsus đã sử dụng sức 
mạnh của việc trần thuật một cách đơn giản, gần gũi. Nhà mô phạm thường biến những 
việc đơn giản trở nên phức tạp. Trái lại, nhà truyền thông biến những điều phức tạp thành 
ra đơn giản. Nhà truyền thông đem lại cho người nghe một điều gì đó để chú ý trong trí và 
một hình ảnh nào đó để cưu mang trong lòng. 
 

NGUYÊN TẮC TRUYỀN THÔNG CỦA ĐỨC CHÚA JÊSUS 
a. Mở đầu một cách đầy ấn tượng d. Dùng những hình ảnh quen thuộc 
b. Tập trung vào duy nhất một luận đề1 e. Nhắm đến đối tượng xác định 
c. Sử dụng ngữ ngôn2 đơn giản f. Đòi hỏi sự đáp ứng của tấm lòng 

 
 
2. [………………………………….] (Ma. 13:1-2, 9) 
                                                           
1  Cũng còn được gọi là “chủ đề”. _ND. 
2  Ngôn ngữ qua sự thể hiện của từng cá nhân. _ND.  
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 BÀI HỌC: Không phải chỉ nhờ những gì quí vị nói, mà là do những gì người ta nghe 

được. 
 

Đức Chúa Jêsus nhìn thấy đám đông và nhận thức được nhu cần của họ. Khó có thể 
truyền thông hiệu quả mà không hề hiểu biết gì về đối tượng. Phần lớn sự tiếp thu của một 
người diễn ra trong phạm vi quen thuộc hay lợi thú của người ấy. Đức Chúa Jêsus luôn 
đồng cảm với mọi người. Để có thể trở nên giống Chúa nhiều hơn, chúng ta cần phải biết 
xu hướng về quần chúng hơn là chú tâm vào bài dạy. Diễn giả dạy các bài học, nhưng nhà 
truyền thông dạy cho đối tượng của mình. 
 
    DIỄN GIẢ     NHÀ TRUYỀN THÔNG 
1. Đặt bài học trước mặt đối tượng 1. Đặt đối tượng trước sứ điệp 
2. Tự hỏi: “Tôi có được gì?” 2. Tự hỏi: “Họ cần những gì?” 
3. Mấu chốt ở kỹ thuật 3. Mấu chốt ở bầu không khí tâm lý 
4. Xu hướng về nội dung diễn đạt 4. Xu hướng về tác dụng biến đổi 
5. Mục tiêu là hoàn thành sứ điệp 5. Mục tiêu là làm cho hoàn thiện đối tượng 
 
Đức Chúa Jêsus đã mượn phạm trù văn hóa để truyền đạt phạm trù vĩnh viễn. Đức Chúa 
Jêsus đã liên hệ từ chỗ người ta “hiện là” để đem họ đến chỗ họ “cần phải là”. Sứ Đồ 
Phaolô đã dùng một cách tương tự hư thế trong Công. 17 khi đứng giữa Arêôba để giảng. 
Trong Công. 2, vào Ngày Lễ Ngũ Tuần,  Sứ Đồ Phierơ cũng sử dụng phương pháp tương 
tự. Tất cả những nhân vật này đều truyền thông lẽ thật, và họ đã làm điều ấy theo góc nhìn 
của thính giả. 

 
3. [………………………………….] (Ma. 13:2, 14-17) 
 
 BÀI HỌC: Không phải chỉ nhờ những gì quí vị nói, mà là quí vị nói vào lúc nào. 
 

Biết bao lần Đức Chúa Jêsus đã giữ im lặng giữa khi có một sự thôi thúc phải lên tiếng. 
Nhưng cũng không ít lần Đức Chúa Jêsus đã lên tiếng vào những lúc mà theo tính ích kỷ 
thường tình của con người thì chẳng nên nói làm gì. Đức Chúa Jêsus biết định thời điểm. 
Kinh Thánh cho biết rằng khi đoàn dân đông đến, Đức Chúa Jêsus đã cất tiếng dạy dỗ 
(C.2). Kinh Thánh cũng cho biết rằng khi người ta lãng tránh sứ điệp, Đức Chúa Jêsus đã 
thôi không giảng dạy cho họ (C. 57-58). Nhà lãnh đạo hiệu quả biết khởi động vào lúc nào 
cho sứ điệp có kết quả tốt nhất. Trong một giai đoạn, Ngài phán rằng ““GGiiờờ  TTaa  cchhưưaa  đđếếnn””. 
nhưng đến kỳ, Ngài lại phán: ““GGiiờờ  TTaa  ggầầnn  đđếếnn””. Đức Chúa Trời là Đấng Chủ Tể trong 
việc định thời điểm. Gal. 4:4 cho biết rằng ““NNhhưưnngg  kkhhii  kkỳỳ  hhạạnn  đđãã  đđưượợcc  ttrrọọnn,,  ĐĐứứcc  CChhúúaa  
TTrrờờii  bbèènn  ssaaii  CCoonn  NNggààii  bbởởii  mmộộtt  nnggưườờii  nnữữ  ssaannhh  rraa””.. 
 
Dưới đây là những câu cần phải hỏi về vấn đề thời điểm: 
 
1. Thính giả của tôi là ai? 
2. Nan đề và nhu cần hiện thời của họ là gì? 
3. Có thể đáp ứng được nhu cần nào nhiều nhất? 
4. Sự đáp lời của Đức Chúa Trời đối với các nan đề và nhu cần của họ là gì? 
5. Họ có sẵn sàng tiếp nhận sự đáp lời của Đức Chúa Trời không? 
6. Tôi phải bắt nhịp cầu quan hệ đủ sức chuyển tải lẽ thật sẽ được truyền thông như thế 

nào? 
 
4. [………………………………….] (Ma. 13:54) 
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 BÀI HỌC: Không phải chỉ nhờ những gì quí vị nói, mà là quí vị trình bày điều ấy như 

thế nào. 
 

““NNggààii  vvềề  đđếếnn  qquuêê  hhưươơnngg,,  rrồồii  ddạạyy  ddỗỗ  ttrroonngg  nnhhàà  hhộộii,,  đđếếnn  nnỗỗii  aaii  nngghhee  ccũũnngg  llấấyy  llààmm  llạạ,,  mmàà  
nnóóii  rrằằnngg::  BBởởii  đđââuu  mmàà  nnggưườờii  nnầầyy  đđưượợcc  kkhhôônn  nnggooaann  vvàà  nnhhữữnngg  pphhéépp  llạạ  nnầầyy??””. Sự đáng tin 
của Đức Chúa Jêsus không những đến từ lời lẽ của Ngài mà cũng còn nhờ ở đời sống của 
Ngài nữa. Đức Chúa Jêsus đã làm mẫu cho sự dạy dỗ của Ngài. Sự dạy dỗ của Ngài đã 
được chỉ cho thấy bằng hiện thực và bằng giảng giải. Đức Chúa Jêsus phán ““HHããyy  tthheeoo  
TTaa”” chứ không phải chỉ có “Hãy nghe Ta” (Ma. 4:19). 
 
Mỗi khi quí vị lên tiếng, thính giả của quí vị luôn luôn thầm hỏi:  
 
1. Tại sao chúng tôi phải nghe (quí vị)? 
2. Chúng tôi có thể tin (quí vị) được không? 
3. Quí vị có quan tâm gì đến chúng tôi không? 
4. Quí vị có thực sự nắm vững chủ đề (mà quí vị) đang nói không? 
 
Charles Allen mô tả Đức Chúa Jêsus bằng cách này: 
 
“Thay vì giảng những bài giảng đầy chi tiết về chân giá trị của sức lao động, về sự cám 
dỗ, về việc làm thế nào để vui hưởng cuộc sống, về sự bất tử của linh hồn, về tầm quan 
trọng của con trẻ, và về sự đáp lời cầu nguyện của Đức Chúa Trời… Đức Chúa Jêsus đã 
lao động trong xưởng mộc, đã đối diện và đắc thắng sự cám dỗ trong đồng vắng, đã đến 
tham gia và chung vui với những con người đang hạnh phúc,… Ngài đã cứu sống kẻ chết, 
đã dừng chân lại để bày tỏ tình yêu thương đối với con trẻ, và sau khi Ngài cầu nguyện, 
quyền năng của Đức Chúa Trời đã được thể hiện. 
 
“Thay vì phải nói nhiều, nói lớn về nhu cần được thấu cảm của con người, về giá trị của 
chức phận người nữ, về phước hạnh của đức khiêm nhường, và về sự bình đẳng giữa tất 
cả mọi người,… Đức Chúa Jêsus đã khóc trước phần mộ của bạn mình, đã đối đãi với nữ 
giới đầy tôn trọng, Ngài đã vấn khăn ngang lưng mà rửa chân cho các môn đồ, Ngài cũng 
đã dành thời gian của mình cho những người cơ nhỡ nữa. 
 
“Thay vì nói về việc Ngài có thể chuyển hóa đời sống người ta như thế nào, Đức Chúa 
Jêsus đã nâng đỡ cho người kỹ nữ và dùng người ấy làm sứ giả đầu tiên loan báo sự phục 
sinh. Thay vì giảng giải rằng người ta cần bánh ăn, Đức Chúa Jêsus đã ban bánh ăn cho 
đám đông. Thay vì tranh biện để chứng minh rằng ý thức mạnh hơn vật chất, Đức Chúa 
Jêsus đã bước đi trên mặt biển. Thay vì nói cho người ta biết rằng què quặt là tội nghiệp 
lắm, Đức Chúa Jêsus phán rằng ‘‘HHããyy  đđứứnngg  ddậậyy,,  vváácc  ggiiưườờnngg  nnggưươơii  vvàà  đđii’’. Thay vì chỉ nói 
suông cho mọi người biết rằng phải tha thứ, ngay giữa lúc tàn hơi, mỏn sức, và chịu sự phỉ 
nhổ, Ngài cầu nguyện rằng ‘‘LLạạyy  CChhaa,,  xxiinn  tthhaa  cchhoo  hhọọ’’”. 

 
5. [………………………………….] (13:53-57) 
 
 BÀI HỌC: Không phải chỉ nhờ những gì quí vị nói, mà là vì sao quí vị phải nói. 
 

Đức Chúa Jêsus đã phán theo sự nhận thức của Ngài. Đức Chúa Jêsus đã kết luận theo sự 
nhận thức của Ngài rằng ““ĐĐấấnngg  ttiiêênn  ttrrii  cchhỉỉ  bbịị  ttrroonngg  xxứứ  mmììnnhh  vvàà  nnggưườờii  nnhhàà  mmììnnhh  kkhhiinnhh  ddểể  
mmàà  tthhôôii”” (C. 57). Đức Chúa Jêsus rất đỗi tự nhiên là nhờ lời Ngài xuất phát từ tấm lòng, từ 
niềm hăng say, và bởi sự vâng lời đối với Cha Thiên Thượng của Ngài. Ngài không hề có 
điều gì cần phải biện minh, cũng không phải lo mất điều gì, và cũng chẳng có điều gì cần 
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phải che đậy. Ngài không hề phán theo quán tính, hay theo sự bắt buộc. Mỗi khi Đức 
Chúa Jêsus phán, lời Ngài luôn luôn chứa đựng một ý nghĩa phong phú. 
 

 Không hề có chủ đề nhạt nhẽo, chỉ có diễn giả tẻ nhạt mà thôi. 
 Không hề có thính giả hẹp hòi, chỉ có diễn giả thiển cận mà thôi. 
 Nếu diễn giả biết tìm được sự hứng khởi trong thính giả của mình, thế nào thính giả 

cũng sẽ thấy thú vị đối với diễn giả. 
 
Một vài thủ thuật giúp diễn giải đầy hăng say: 
 
a. Chỉ diễn giải trên những luận đề mà chính mình đã nắm vững. 
b. Phải nhắm đến nội dung thực chất, tránh nặng phần trình diễn. 
c. Phải làm cho sáng tỏ trong mỗi phần lập luận. 
d. Khắc ghi cho được ấn tượng vào tâm tưởng của thính giả. 
e. Biết rõ mỗi điều nói ra nhằm vào việc gì. 
f. Phải chuẩn bị trong tinh thần cầu nguyện và cầu xin Đức Chúa Trời nhen lửa nhiệt 

thành trong chính tấm lòng của mình. 
 
6. [………………………………….] (Ma. 13:51) 
 
 BÀI HỌC: Không phải chỉ nhờ những gì quí vị nói, mà là người ta đáp ứng ra sao. 
 

Sau mỗi lần dạy dỗ, Đức Chúa Jêsus vẫn thường đặt câu hỏi: ““CCáácc  nnggưươơii  ccóó  hhiiểểuu  mmọọii  
đđiiềềuu  đđóó  cchhăănngg??””. Ngài thăm dò để giúp cho thính giả đi đến chỗ biết áp dụng lẽ thật. Đức 
Chúa Jêsus luôn luôn phán với một mục tiêu rõ ràng: Luôn luôn phải có một điều gì đó 
cho thính giả hiểu biết, một điều gì đó cho thính giả cảm nhận, và một điều gì đó cho thính 
giả thực hành. Một sứ điệp hoàn hảo phải hội đủ cả ba thành tố ấy. Như vậy, chúng ta cần 
phải thấu suốt thính giả của mình chứ không phải chỉ thông suốt sứ điệp sẽ rao ra là đủ. 
 
Thực tế như thế này: 
 

 20% thính giả tự biết phải hành động như thế nào. 
 80% thính giả không thể tự biết phải hành động ra sao. 

 
Một vài thủ thuật giúp thính giả đáp ứng được lẽ thật: 
 

 Phải có một mục tiêu rõ rệt cho thính giả đạt đến.  
 Phải cô đọng mục tiêu ấy lại trong một cụm từ và viết ra. 
 Phải tạo cho được một điểm tựa cho thính giả nắm bắt và hồi tưởng. 
 Phải đưa ra được một điều để ghi nhớ trong trí, và một điều để khảm khắc trong lòng. 
 Phải giúp cho thính giả có cách biểu đạt để họ sử dụng vào việc đáp ứng. 
 Phải biết kêu gọi cho thính giả thực hành những điều diễn giả mong đợi. 

 
Quí vị phải:  
 

 Đặt niềm tin mình nơi Đức Chúa Trời. 
 Có sự trông mong nơi sứ điệp. 
 Có sự tự tin. 
 Biết trân trọng thính giả. 

 
CÂU HỎI: 

Điều quí vị muốn các thính giả làm khi quí vị diễn giảng với họ là gì? 
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……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
CÂU HỎI: 

Làm thế nào để quí vị khích lệ họ vâng lời một cách tốt nhất? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
Những Bước Thực Hành Cần Thiết  
Để Loại Bỏ Sự Lo Âu Vốn Có Trong Lòng Nhà Truyền Thông 
 
1. Phải chuẩn bị thật chu đáo (Càng sẵn sàng, quí vị càng cảm thấy ít căng thẳng). 
2. Phải nhớ rõ bước đột phá đầu tiên (Biết chắc mình sẽ nói ba câu đầu tiên nào, hoặc 

câu chuyện mở đầu ra sao). 
3. Phải hướng điều mình nói đến những cặp mắt tỏ cho thấy thiện cảm (Để có cảm giác 

thoải mái, hãy tập trung vào những gương mặt lộ vẻ chú tâm). 
4. Phải có sự trang phục gọn gàng, thoải mái theo ánh nhìn chung của thính giả (Nếu 

không, chắc quí vị sẽ bị ám ảnh, không yên tâm). 
5. Phải hít thở thật sâu trước khi bắt đầu nói (Để giúp quí vị khỏi phải nóng vội). 
6. Phải nhớ rằng mình đang được sử dụng (Đức Chúa Trời đang dùng quí vị để tác 

động trên Dân Sự của Ngài). 
7. Phải tự nhắc mình về mục tiêu trước khi bắt đầu diễn giảng (Phải thấy rõ mục tiêu dự 

định là gì). 
8. Phải vận dụng phương tiện thính thị (Để giúp cho sứ điệp trở nên dễ nhớ, và làm cho 

thính giả chú tâm váo chính bài giảng nhiều hơn là người giảng). 
9. Phải đến phòng nhóm sớm (Ít nhất là 15 phút trước giờ nhóm để tránh gây tò mò, 

ngạc nhiên). 
10. Phải cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện (Phải nương cậy nơi Đức Chúa Trời để 

chính Ngài truyền thông sứ điệp của Ngài qua quí vị)! 
 

““66CChhớớ  lloo  pphhiiềềnn  cchhii  hhếếtt,,  nnhhưưnngg  ttrroonngg  mmọọii  ssựự  hhããyy  ddùùnngg  llờờii  ccầầuu  nngguuyyệệnn,,  nnààii  xxiinn,,    
vvàà  ssựự  ttạạ  ơơnn  mmàà  ttrrììnnhh  ccáácc  ssựự  ccầầuu  xxiinn  ccủủaa  mmììnnhh  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  

77SSựự  bbììnnhh  aann  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvưượợtt  qquuáá  mmọọii  ssựự  hhiiểểuu  bbiiếếtt,,    
ssẽẽ  ggiiữữ  ggììnn  llòònngg  vvàà  ýý  ttưưởởnngg  aannhh  eemm  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt”” 

(Phil. 4:6-7) 
 

BÀI TẬP: 
 

Đức Chúa Jêsus tỏ cho chúng ta thấy sáu nguyên tắc truyền thông.  
Quí vị đã thực hành có hiệu quả những nguyên tắc nào  
trong số sáu nguyên tắc này? Những nguyên tắc nào  

quí vị cần phải hoàn thiện thêm nữa? 
 

ÁP DỤNG: 
 

Quí vị sẽ làm gì để trở thành một nhà truyền thông tốt hơn? Tuần này,  
khi diễn giảng trước dân sự, quí vị sẽ làm gì cho có sự chuyển biến tích cực? 

 
““LLờờii  ccủủaa  nnggưườờii  kkhhôônn  nnggooaann  ggiiốốnngg  nnhhưư  đđóótt;;  ssắắpp  cchhọọnn  ccáácc  ccââuu  cchhââmm  nnggôônn    

kkhháácc  nnààoo  đđiinnhh  đđóónngg  cchhặặtt::  NNóó  ddoo  mmộộtt  ĐĐấấnngg  CChhăănn  CChhiiêênn  mmàà  rraa”” 
(Truyền. 12:11) 

 

 
Chúa Cứu Thế Jêsus: 

Nhà Truyền Thông Tuyệt Vời 



LÃNH ĐẠO III 
 

27

 
 

 
 
 
 
 
 

  
  

CCHHÚÚAA  CCỨỨUU  TTHHẾẾ  JJÊÊSSUUSS::  
NNHHÀÀ  TTRRUUYYỀỀNN  TTHHÔÔNNGG  TTUUYYỆỆTT  VVỜỜII 

  
  
  
VViiệệcc  TTrraauu  DDồồii  KKỹỹ  NNăănngg  TTrruuyyềềnn  TThhôônngg  CCủủaa  QQuuíí  VVịị  
  
1. Phải đơn giản hóa sứ điệp
 
2. Phải hiểu biết đối tượng
 
3. Phải nắm bắt thời cơ
 
4. Phải giải bày lẽ thật  
 
5. Phải chia sẻ niềm hăng say
 
6. Phải đòi hỏi sự đáp ứng
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VVIIỆỆCC  LLÃÃNNHH  ĐĐẠẠOO  
TTRROONNGG  NNHHỮỮNNGG  LLÚÚCC  KKHHÓÓ  KKHHĂĂNN  

 
 

((ĐĐốốii  ĐĐããii  VVớớii  NNhhữữnngg  NNggưườờii  KKhhóó  VVừừaa  LLòònngg  
VVàà  HHàànnhh  SSửử11  TTrroonngg  NNhhữữnngg  TTììnnhh  HHuuốốnngg  KKhhóó  KKhhăănn)) 

 
 
““4433CCáácc  nnggưươơii  ccóó  nngghhee  llờờii  pphháánn  rrằằnngg::  HHããyy  yyêêuu  nnggưườờii  llâânn  ccậậnn,,  vvàà  hhããyy  gghhéétt  kkẻẻ  tthhùù  nngghhịịcchh  mmììnnhh..  
4444SSoonngg  TTaa  nnóóii  ccùùnngg  ccáácc  nnggưươơii  rrằằnngg::  HHããyy  yyêêuu  kkẻẻ  tthhùù  nngghhịịcchh  vvàà  ccầầuu  nngguuyyệệnn  cchhoo  kkẻẻ  bbắắtt  bbớớ  ccáácc  
nnggưươơii,,  4455HHầầuu  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii  đđưượợcc  llààmm  ccoonn  ccủủaa  CChhaa  ccáácc  nnggưươơii  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii……  4466NNếếuu  ccáácc  nnggưươơii  
yyêêuu  nnhhữữnngg  kkẻẻ  yyêêuu  mmììnnhh,,  tthhìì  ccóó  đđưượợcc  tthhưưởởnngg  ggìì  đđââuu??  NNhhữữnngg  kkẻẻ  tthhââuu  tthhuuếế  hháá  cchhẳẳnngg  llààmm  nnhhưư  vvậậyy  
ssaaoo??  4477LLạạii  nnếếuu  ccáácc  nnggưươơii  ttiiếếpp  đđããii  aannhh  eemm  mmììnnhh  mmàà  tthhôôii,,  tthhìì  ccóó  llạạ  ggìì  hhơơnn  aaii??  NNggưườờii  nnggooạạii  hháá  
cchhẳẳnngg  llààmm  nnhhưư  vvậậyy  ssaaoo??  4488TThhếế  tthhìì  ccáácc  nnggưươơii  hhããyy  nnêênn  ttrrọọnn  vvẹẹnn  nnhhưư  CChhaa  ccáácc  nnggưươơii  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii  llàà  
ttrrọọnn  vvẹẹnn””  

(Ma. 5:43-48) 
 
Điều hiển nhiên là trong khi lãnh đạo người khác, quí vị nhất định sẽ phải kinh qua một số khó 
khăn và những thời điểm mòn mỏi. Chức nghiệp lãnh đạo có thể chịu bạc đãi, cô đơn, và là 
một trách vụ dễ chán chỉ vì nhà lãnh đạo - chính quí vị - là tâm điểm của sự phê phán. Trong 
khi thi hành chức nghiệp lãnh đạo, hầu như quí vị cảm thấy vừa được xác nhận mà cũng vừa bị 
xát muối đến xót xa! 
 
Xin quí vị hãy luôn nhớ rằng cả quí vị - là nhà lãnh đạo - lẫn những người được quí vị lãnh đạo 
đều vẫn là những con người cho dầu tất cả đã là Cơ Đốc Nhân. Điều này có nghĩa là quí vị sẽ 
phải đối diện với sự xung đột cho đến khi cuộc đua hoàn thành. Mỗi người giữa vòng chúng ta 
ai cũng có những quan điểm khác nhau, nhân cách khác nhau, và cả những sự tranh chiến nội 
tại khiến mỗi người hành động theo kiểu riêng của mình. Tạ ơn Đức Chúa Trời về Ân Điển 
của Ngài. Chúng ta đều biết rằng Hội Thánh cũng giống với con tàu của Nôê: Ai chịu nổi 
những hôi hám trong tàu nếu như bên ngoài kia không có giông tố, bão bùng! Chúng ta hãy 
cùng nhau xem xét việc làm thế nào để có thể đối đãi một cách hiệu quả với những người rất 
khó vừa lòng. 
 

THẢO LUẬN: 
 

 
 
 
 

  

 
L
 

 
 
 
 
 

 
   
1  
HHããyy  ddàànnhh  tthhờờii  ggiiaann  đđểể  tthhảảoo  lluuậậnn  vvềề  mmộộtt  ssốố  ttììnnhh  hhuuốốnngg  kkhhóó  kkhhăănn  mmàà  qquuíí  vvịị  đđãã  pphhảảii  kkiinnhh  qquuaa
ttrroonngg  qquuáá  kkhhứứ  ttrrêênn  ccưươơnngg  vvịị  nnhhàà  llããnnhh  đđạạoo..  QQuuíí vvịị ccóó ttììmm rraa đđưượợcc mmôô tthhứứcc nnààoo kkhhôônngg??
ắm khi phần lớn duyên cớ của các sự xung đột và những trở ngại đến từ những điều sau đây: 

Sự va chạm của những nhân cách khác nhau và của nhiều mối quan hệ khác nhau. 
Những kỳ vọng không được thỏa mãn. 
Sự bất an và sự dị biệt về bản sắc riêng. 
Những xung đột, thương tổn trong quá khứ chưa hàn gắn được. 
Thái độ tự phụ và quan điểm cứng nhắc. 

                                                        
“Hành sử” chứ không phải “hành xử” như vẫn thường được nghe nói. _ND. 
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Những Nguyên Tắc Nền Tảng Mà Nhà Lãnh Đạo Phải Hiếu Biết 
 
1. Trong vấn đề các mối quan hệ, nhà lãnh đạo thường phải thực hành nguyên tắc 101: Hãy 

tìm lấy […………] nào đó mà quí vị có thể đồng ý để rồi dành cho nó 100% sự quan tâm 
của quí vị. 

 
2. Trong vấn đề các mối quan hệ, thà phải dựng [………………………] trên miệng vực 

còn hơn là phải xây một bệnh viện dưới đáy vực. 
 
3. Khi nào [………………………] được thể hiện vượt quá mức bình thường, nhất định là 

sẽ có một nguy cơ đang tiềm ẩn. 
 
4. Khi nào [………………………] của một người trở nên lấn át lý tính, phải biết rằng như 

thế là không hợp luận lý. 
 
5. Những người bị thương tổn thường [………………………] cho người khác. 
 
6. Trên cương vị nhà lãnh đạo, chúng ta không khi nào được phép  
  để cho [………………………] của chúng ta bị lệ thuộc vào bất cứ ai. 
 
7. Nhà lãnh đạo có thể tự phá ngấm chính mình: Nhà lãnh đạo có thể thắng trong một cuộc 

tranh luận, nhưng sau đó sẽ […………] nhiều điều khác. 
 
8. Chúng ta phải thực hành nguyên tắc “Thiết lập quan hệ”1: Nhà lãnh đạo phải biết tác động 

[…………………..] của thuộc cấp trước khi kêu gọi sự hợp tác của họ. 
 

HÃY NHỚ… 
 
  Xung đột là THƯỜNG TÌNH (Việc xung đột, mâu thuẫn nhau phải xảy ra vì chúng 

ta không giống nhau hoàn toàn). 
  Xung đột là TRUNG TÍNH (Tự thân việc xung đột không tiêu cực mà cũng không 

tích cực). 
  Xung đột là TỰ NHIÊN (Việc xung đột phổ biến khắp nơi trên thế gian này, chúng ta 

thuộc giữa vòng nhân loại chứ không phải biệt lập). 
 
Năm Khả Năng Lựa Chọn Khi Phải Đối Đầu Với Sự Xung Đột… 
 
1. Tôi sẽ […………………..] nó! 
2. Tôi sẽ […………………..] nó! 
3. Tôi sẽ […………………..] nó! 
4. Tôi sẽ […………………..] theo một cách nào đó! 
5. Tôi sẽ […………………..] nó! 
 
Việc Đối Phó Với Sự Phê Phán Theo Cách Lành Mạnh 
 
1. Phải hiểu sự khác nhau giữa phê bình xây dựng với chỉ trích đạp đổ. 
2. Phải coi trọng Đức Chúa Trời, nhưng đừng coi trọng mình một cách quá đáng. Phải biết 

tự chế diễu mình một chút. 
3. Phải có sự nhận định đúng đối với sự phê phán, phải hiểu rõ về người phê phán. Phải thấy 

cái gì ẩn đằng sau mỗi sự phê phán. 

                                                           
1  “The Law of Connection”: Xin đọc thêm John C. Maxwell, “21 Irrefutable Laws of Leadership”, NXB. Thomas Nelson. _ND. 
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4. Phải biết rằng người tốt thường gặp sự phê phán. Ngay đến như Đức Chúa Jêsus mà vẫn 
phải chịu sự phê phán! 

5. Phải biết giữ vẻ đẹp thuộc thể và thuộc linh. Phải đứng vững trước những sự công kích 
như thế. 

6. Phải giữ đừng để sự phê phán cuốn hút, phải biết nhìn vào quần chúng. Đừng để chỉ một 
cá nhân nào đó làm cho quí vị suy sụp. 

7. Phải biết đợi đến thời điểm thuận lợi cho việc làm sáng tỏ vấn đề. Hãy để Đức Chúa Trời 
phơi bày sự việc ra trước ánh sáng của Ngài. 

8. Phải tập trung vào sứ mệnh của quí vị, phải biết sửa sai các khuyết điểm của mình chứ 
không phải chỉ xoay xở, đối phó mà được. 

 
Năm Giai Đoạn: Cách Giải Quyết Của Sứ Đồ Phaolô Trong Sách 
Philêmôn  
 
Sứ Đồ Phaolô đã từng gặp chuyện mâu thuẫn với Philêmôn. Phaolô thấy trước được rằng  
mình và Philêmôn sẽ không có cùng một cách nhìn nhận về Ônêsim là một người đầy tớ đã bỏ 
trốn của Philêmôn. Sau đây là các bước đi trong tiến trình hóa giải mâu thuẫn của Phaolô. Sứ 
Đồ Phaolô đã liên lạc với Philêmôn một cách tài tình bằng một bức thư, và có năm giai đoạn 
để thực hiện tiến trình ấy: 
 
A. [……………………………………] (C. 4-7) 
 Tương tự như Sứ Đồ Phaolô đã khởi sự bằng việc xác nhận Philêmôn, chúng ta cũng phải 

bắt đầu với việc làm nổi bật các phẩm chất tích cực. Phải thực hành nguyên tắc 101% đã 
được nói ở phần trên. Luôn luôn phải mở đầu bằng việc nêu bật những  điểm tích cực và 
nói khái quát về vấn đề. 

 
B. [……………………………………] (C. 8-13) 
 Sứ Đồ Phaolô chọn giải pháp thỏa hiệp để kêu gọi Philêmôn chứ không đưa ra mệnh lệnh. 

Chúng ta phải biết sẵn sàng thừa nhận một số trách nhiệm, nếu thấy cần, đối với mối xung 
đột. Trong khi quí vị nêu lên vấn đề, phải thừa nhận sự dị biệt về động cơ thúc đẩy và về 
tính khí của mỗi người. 

 
C. [……………………………………] (C. 14) 
 Tiếp theo, Sứ Đồ Phaolô đưa ra quyết định của mình cho Philêmôn. Bằng một cách tương 

tự, quí vị - trong khả năng của mình - cũng phải đưa ra những sự chọn lựa trước mặt các 
bên liên quan. Phải giữ thể diện cho người ta, nếu vẫn còn có thể. Cần thực hiện những gì 
cần thiết để duy trì tình bạn. 

 
D. [……………………………………] (C. 15-20) 
 Kế đến, Sứ Đồ Phaolô kêu gọi Philêmôn làm theo lẽ phải. Quí vị phải thẳng thắn nêu lên 

ý kiến của mình để rồi đề xuất sự chọn lựa và chờ đợi sự đáp lời của đối tượng. Đến khi 
có thể được, phải bình thường hóa vấn đề trở lại ngay. Phải thiết lập cho được các giới hạn 
hữu ích để giữ cho mối quan hệ giữa các bên liên quan được vững mạnh. Đừng để cho kẻ 
thù nhân dịp.   

 
E. [……………………………………] (C. 21-22) 
 Cuối cùng, Sứ Đồ Phaolô kết thúc bằng việc tỏ ý tin tưởng rằng Philêmôn sẽ bước đi theo 

thượng đạo1. Quí vị phải kết thúc vấn đề bằng việc tỏ bày một sự tín nhiệm chân tình đối 
với đối tượng theo nhân vị vốn có của họ. Phải tỏ cho họ biết quí vị tin tưởng rằng họ sẽ 
làm điều phải lẽ, hợp đạo và sẽ không có gì khiến cho quí vị thôi không còn yêu thương 

                                                           
1  “High road”: Tạm gọi là “thượng đạo”, con đường ứng xử theo các tiêu chuẩn đẹp ý Đức Chúa Trời. Trái với “high road” là “low 
 road”, có thể gọi là “hạ đạo”, con đường ứng xử theo các tiêu chuẩn của thế gian. _ND. 
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họ nữa. Xin hãy nhớ rằng việc chinh phục linh hồn quan trọng hơn việc giành thắng lợi 
trong sự tranh luận. 

 
Sự Kiểm Điểm1 Theo Đường Lối Kinh Thánh 
 
Khi có ai thuộc sự chăn dắt của quí vị mắc phải sự sai phạm rõ ràng, Kinh Thánh đòi hỏi quí vị 
phải kiểm điểm họ trên các vấn đề như sự phạm tội, sự bội ước, có thái độ thiếu xây dựng, có 
lời lẽ độc hại,… Nếu quí vị chưa nắm vững được những gì Kinh Thánh dạy đối với những vấn 
đề này, xin xem lại các phần Kinh Thánh sau đây: 
 

 2Cô. 10:4-5  Khí giới của chúng ta là nhằm thức tỉnh sự suy nghĩ của người khác. 
 1Tê. 5:14  Chúng ta phải nhắc nhở, cảnh báo, răn bảo, những người yếu đuối. 
 2Ti. 4:2-4  Chúng ta phải giảng giải, bẻ trách, nài khuyên với sự bền lòng. 
 Côl. 1:28  Chúng ta phải răn bảo (nhắc nhở để cảnh báo) mọi người. 
 Tít 1:13   Chúng ta phải quở trách để người ta có đức tin vẹn lành. 

 
Phải nhớ rằng mục đích của quí vị là muốn nhìn thấy họ được biến đổi nhờ quyền năng Đức 
Chúa Trời. Mục tiêu của quí vị không phải là sự định tội mà là sự phục hồi. Dân Sự phải được 
biết rằng chúng ta yêu thương họ, nhưng đồng thời họ cũng phải biết là chúng ta yêu lẽ thật 
hơn tất cả mọi thứ khác trên thế gian này. Một đời sống không hề được tra xét không xứng 
nghĩa là một đời sống. 
 
Các Bước Đi Cần Thiết Để Có Một Sự Kiểm Điểm Có Hiệu Quả 
 
1. Phải cầu nguyện cho nguôi sự tức giận. 

Không được để cho xúc cảm lôi kéo quí vị. Phải đợi cho đến lúc quí vị có thể bình tâm, 
khách quan; nhưng đừng để quá chậm đến nỗi vấn đề trở nên to lớn quá mức. 

 
2. Chính quí vị phải khởi động sự tiếp xúc. 

Đừng đợi đối tượng khởi động. Lời Kinh Thánh tỏ cho thấy chính quí vị là người phải 
chỉnh lý công việc cho phải lẽ bất kể quí vị là người bị hại hay là người làm hại. 

 
3. Phải khởi sự bằng thái độ thu dung. 

Trước tiên, phải nói lên những lời yêu thương và khích lệ. Nhiên hậu mới có thể đưa ra lời 
kêu gọi cho đối tượng được. Phải trung thực trong sự bày tỏ của mình. 

 
4. Phải nói cho đối tượng biết rằng quí vị gặp khó khăn, hay khó xử. 

Đừng nói rằng chuyện rắc rối là do đối tượng của quí vị mà chỉ nên nói rằng quí vị gặp 
chuyện rắc rối, khó xử. 

 
5. Phải nêu vấn đề lên và cho biết rằng quí vị không hiểu được những gì đã xảy ra. 

Cuộc gặp mặt sẽ có vẻ là một dịp làm cho sáng tỏ hơn là một cuộc kiểm điểm. Nên dành 
cho đối tượng hưởng lợi thế của tình trạng còn mơ hồ và để cho họ tự thanh minh. Phải 
nhắm đến việc làm cho sáng tỏ là chính. 

 
6. Phải lắng nghe và để cho họ đáp lời. 

Đến giai đoạn này, quí vị nên dừng lại để cho đối tượng được đáp lời. Rất có thể họ sẽ đưa 
ra được những quan điểm có ích cho cả đôi bên. 

 
7. Nếu cần, phải xây dựng cho được sự tha thứ và sự ăn năn. 
                                                           
1  “Confrontation”: Phải được hiểu là “sự kiểm điểm” hay “sự tra xét”. Nếu cứ máy móc hiểu là “đối đầu”, hay “đối chất” sẽ không 
 diễn đạt được ý nghĩa của nội hàm này. _ND. 
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Trong khi giải quyết vấn đề, phải thấy rõ rằng quí vị đang làm việc với một người trong 
Chúa Cứu Thế Jêsus. Đừng để cuộc gặp gỡ trôi qua mà không phát triển được sự tha thứ, 
và vấn đề chưa được làm sáng tỏ, chưa được giải quyết. 

 
8. Giữ vững sự chứng giải và các nguyên tắc Kinh Thánh nhưng cũng có thể thỏa hiệp trên 

phương diện ý kiến riêng. 
Quí vị phải xác định lập trường căn bản của mình. Nên uyển chuyển trong các ý kiến hay 
sở thích riêng, nhưng trên các vấn đề đã được Kinh Thánh phán tỏ tường thì phải vâng 
theo, không được nhân nhượng. 

 
9. Phải cầu nguyện và khẳng định tình yêu thương của quí vị khi kết thúc cuộc gặp gỡ. 

Phải luôn luôn kết thúc những cuộc gặp như thế này bằng sự cầu nguyện. Phải tạo được 
sự hy vọng trong lòng đối tượng, nhắc nhở họ về chỗ đứng mà họ có trong tấm lòng của 
quí vị và trong Đức Chúa Trời. Phải giúp cho họ không thấy hoài nghi gì về việc họ được 
yêu thương. 

 
Hãy Trao Ban Phước Hạnh 
 
Dầu rằng việc kiểm điểm mối xung đột là quan trọng, nhưng đó rất có thể chỉ mới là một mặt 
của vấn đề. Cốt lõi của vấn đề luôn luôn là ở tấm lòng. Lắm khi người ta phải nếm trải sự xung 
đột hay sự khó khăn chỉ vì họ thiếu thốn phước hạnh. Trong thời Cựu Ước, cha có thể chúc 
phước cho con mình; thầy có thể chúc phước cho học trò mình; người truyền nghề có thể chúc 
phước cho người học việc,… Phước hạnh có các yếu tố như sau: 
 
1. [……………………………………] 
 Các Tổ Phụ đặt tay trên vai hoặc ôm lấy người được chúc phước. 
 
2. [……………………………………] 
 Các Tổ Phụ nói những lời khích lệ đối với người được chúc phước. 
 
3. [……………………………………] 
 Các Tổ Phụ trân trọng đối với những gì họ tài bồi cho người được chúc phước. 
 
4. [……………………………………] 

Các Tổ Phụ dùng những bức tranh bằng lời để chia sẻ tiềm lực của họ cho người được 
chúc phước. 

 
5. [……………………………………] 
 Các Tổ Phụ đã tận hiến chính họ để đem lại phước hạnh cho người được chúc phước. 
 
Thường thường chúng ta không nói ra, nhưng cũng giống với Giacốp, chúng ta vật vả suốt cả 
đời để tìm kiếm phước hạnh. Chúng ta vẫn thường đi tìm sự chuẩn thuận của người có quyền, 
của cha mẹ, hay của chỉ huy. Giống với những người còn đang hư mất, chúng ta đánh mất sự 
bảo an và sự tự thức về ý nghĩa đặc biệt của mình. Chính vì lý do này mà có nhiều người đã 
không còn giữ được bản sắc của cá nhân mình. Do đó, chúng ta có khuynh hướng đấu tranh để 
thỏa mãn nhu cần cho bản thân theo một cách thế không lành mạnh (Vì thế cho nên mới có sự 
mâu thuẫn, xung đột)1. 
 
Các Thành Tố Để Có Sự Lành Mạnh Nội Tâm  
 

                                                           
1  Cách lập luận của Tác Giả ở mục này mang tính triết lý sâu sắc. _ND.  
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1. Cảm thức [………………..] 
Thiếu cảm thức này, người ta cảm thấy 
mình thấp kém. 

3. Cảm thức [………………..] 
Thiếu cảm thức này, người ta cảm thấy 
mình bất xứng. 

2. Cảm thức [………………..] 
Thiếu cảm thức này, người ta cảm thấy 
mình bất an. 

4. Cảm thức [………………..] 
Thiếu cảm thức này, người cảm thấy 
mình không có ý nghĩa. 

 
NNHHỮỮNNGG  ĐĐIIỀỀUU  NNHHÀÀ  LLÃÃNNHH  ĐĐẠẠOO  PPHHẢẢII  BBIIẾẾTT  

VVỀỀ  GGỐỐCC  RRỄỄ  CCỦỦAA  ĐĐỘỘNNGG  TTHHÁÁII  CCỦỦAA  CCOONN  NNGGƯƯỜỜII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Những gì chúng ta có thể trông thấy bên trên mặt đất là hành vi và thói quen. Người ta có thể 
trở thành một nguồn của sự xung đột vì đã có một điều gì đó không đúng trong đời sống của 
họ. Qua một cuộc trò chuyện, quí vị không cần phải đào bới cho sâu mới tìm thấy những thái 
độ và xúc cảm âm tính, như là sự tức giận hay nản lòng. Nếu truy tìm sâu hơn một chút, quí vị 
sẽ thường nhận ra được không tha thứ. Thông thường, người ta có xúc cảm âm tính vì họ đã 
không đủ khả năng để tha thứ cho ai đó hay bỏ qua một chuyện gì đó trong quá khứ. Tiếp tục 
đào bới sâu hơn nữa, quí vị sẽ tìm thấy những nhu cần không được đáp ứng của họ: Họ mong 
rằng một người nào đó sẽ đáp ứng cho họ một nhu cần, nhưng vì người ấy không làm được 
như thế, họ không chịu tha thứ cho người ta. 
 
Tuy nhiên, gốc rễ của vấn đề chính là sự mặc cảm về bản thân. Có những người không chịu 
cho rằng mình vốn có một giá trị độc đáo rồi, họ cố dùng những phương thức không lành 
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mạnh để tạo ra giá trị cho mình. Từ đó, họ có thể làm nảy sinh xung đột, muốn được chú ý, 
chán nản, hằn học, bị dồn nén, bất cần, quá nhạy cảm, hay lo lắng, bội bạc, hoặc ngay cả trở 
thành một kẻ vô hồn chỉ vì sự mặc cảm kém cõi của họ. 
 
Chính vì thế mà việc trao ban phước hạnh rất quan trọng. Vì có quá nhiều gia đình trong thế 
giới hiện nay không thể làm được điều đó cho nên gia đình Đức Chúa Trời phải vào cuộc. Và, 
quí vị - với tư cách là nhà lãnh đạo thuộc linh - chính là đại diện của gia đình của Đức Chúa 
Trời. Quí vị phải chúc phước cho người khác và dạy cho mọi người biết chúc phước cho 
người khác. Điều này  đòi hỏi quí vị phải biết phân biệt. Quí vị vẫn thường phải đối diện để 
kiểm điểm một người nào đó đã trở thành nguồn gốc của một sự xung đột. Tuy nhiên, lắm lúc 
quí vị phải trao ban phước hạnh cho ngững người có cần. Nếu quí vị kiến tạo được một môi 
trường trao ban phước hạnh cho những người có cần, hầu như quí vị sẽ ngăn ngừa được - về 
lâu, về dài - phần lớn các mối xung đột. 
 

BÀI TẬP: 
 
Hãy đánh giá chức vụ của quí vị. Quí vị đã phải kinh qua bao nhiêu sự xung đột? Có phải đó 
cũng chính là chỗ quí vị cần phải trao ban phước hạnh không? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

ÁP DỤNG: 
 
Hãy nhận diện ra một người nào đó hiện là nguồn gốc của sự xung đột đối với quí vị trong 
cương vị là một nhà lãnh đạo. Hãy xét xem nhu cần của họ là gì? Liệu họ cần phải được kiểm 
điểm hay cần nên được chúc phước? Xin quí vị hãy đến với họ, làm cho họ điều mà họ có cần. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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VVIIỆỆCC  LLÃÃNNHH  ĐĐẠẠOO  
TTRROONNGG  NNHHỮỮNNGG  LLÚÚCC  KKHHÓÓ  KKHHĂĂNN  

  
  
Những Nguyên Tắc Nền Tảng Mà Nhà Lãnh Đạo Phải Hiếu Biết 
  
1. Trong vấn đề các mối quan hệ, nhà lãnh đạo thường phải thực hành nguyên tắc 101: Hãy 

tìm lấy CHỈ 1% nào đó mà quí vị có thể đồng ý để rồi dành cho nó 100% sự quan tâm của 
quí vị. 

 
2. Trong vấn đề các mối quan hệ, thà phải dựng MỘT HÀNG RÀO trên miệng vực còn hơn 

là phải xây một bệnh viện dưới đáy vực. 
 
3. Khi nào XÚC CẢM được thể hiện vượt quá mức bình thường, nhất định là sẽ có một 

nguy cơ đang tiềm ẩn. 
 
4. Khi nào CẢM TÍNH của một người trở nên lấn át lý tính, phải biết rằng như thế là không 

hợp luận lý. 
 
5. Những người bị thương tổn thường GÂY TỔN THƯƠNG cho người khác. 
 
6. Trên cương vị nhà lãnh đạo, chúng ta không khi nào được phép để cho SỰ LÀNH 

MẠNH TÌNH CẢM của chúng ta bị lệ thuộc vào bất cứ ai. 
 
7. Nhà lãnh đạo có thể tự phá ngấm chính mình: Nhà lãnh đạo có thể thắng trong một cuộc 

tranh luận, nhưng sau đó sẽ THUA nhiều điều khác. 
 
8. Chúng ta phải thực hành nguyên tắc kết nối: Nhà lãnh đạo phải biết tác động TÂM TÌNH 

của thuộc cấp trước khi kêu gọi sự hợp tác của họ. 
 
Năm Khả Năng Lựa Chọn Khi Phải Đối Đầu Với Sự Xung Đột… 
 
1. Tôi sẽ CHẤP NHẬN nó! 
2. Tôi sẽ TRÁNH NÉ nó! 
3. Tôi sẽ ĐẦU HÀNG nó! 
4. Tôi sẽ LIỆU CHỪNG theo một cách nào đó! 
5. Tôi sẽ GIẢI QUYẾT nó! 
 
Năm Giai Đoạn: Cách Giải Quyết Của Sứ Đồ Phaolô  
Trong Sách Philêmôn  
 
A. GIAI ĐOẠN KHEN NGỢI
B. GIAI ĐOẠN THỎA HIỆP
C. GIAI ĐOẠN CHỌN LỰA
D. GIAI ĐOẠN KÊU GỌI
E. GIAI ĐOẠN TÍN NHIỆM
 
Hãy Trao Ban Phước Hạnh 
 
1. SỰ TIẾP XÚC GIÀU Ý NGHĨA
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2. LỜI LẼ NHÂN HẬU
3. SỰ TRÂN TRỌNG
4. SỰ VẠCH RÕ MỘT TƯƠNG LAI
5. SỰ TẬN HIẾN THỰC SỰ
 
Các Thành Tố Để Có Sự Lành Mạnh Nội Tâm  
 
1. Cảm thức CÓ GIÁ TRỊ
2. Cảm thức THUỘC VỀ
3. Cảm thức CÓ KHẢ NĂNG
4. Cảm thức CÓ MỤC ĐÍCH
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NNĂĂMM  CCẤẤPP  ĐĐỘỘ    
TTRROONNGG  CCHHỨỨCC  NNGGHHIIỆỆPP  LLÃÃNNHH  ĐĐẠẠOO  

 
 

((XXéétt  XXeemm  VVìì  SSaaoo  NNggưườờii  TTaa  ĐĐii  TThheeoo  CCáácc  NNhhàà  LLããnnhh  ĐĐạạoo))  
 
 

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

 
 
Người ta đi theo các nhà lãnh đạo vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Một khi nhà lãnh đạo nới 
rộng được tầm ảnh hưởng của mình trên thuộc cấp, các lý do ấy sẽ gia tăng. Tính hiệu quả của 
nhà lãnh đạo phải gia tăng theo thời gian nếu họ muốn có thêm được nhiều người theo nữa 
đồng thời cũng duy trì được số thuộc viên hiện có. Phần này nhằm giúp quí vị biết được quí vị 
đang ở vào cấp độ nào đối với thuộc cấp của mình để có thể làm sâu đậm hơn nữa tầm ảnh 
hưởng của quí vị. 
 
Năm Cấp Độ Trong Chức Nghiệp Lãnh Đạo 
 
 
  (…………………….) 

Người ta theo vì  
chính con người của 
quí vị và vì những gì 

quí vị đại diện 

Ghi Chú: Cấp độ này dành cho 
các nhà lãnh đạo dày công xây 
dựng sự tăng trưởng cho Dân 
Sự và cho Tổ Chức. Chỉ một số 
ít người đạt được cấp độ này. 

 (…………………….) 
Người ta theo  

vì những gì quí vị  
đã làm được  
cho chính họ 

Ghi Chú: Sự tăng trưởng bền vững xuất 
hiện tại cấp độ này. Sự tận hiến của quí 
vị trong việc phát triển lãnh đạo cho Hội 
Thánh bảo đảm được cho sự tăng 
trưởng vững mạnh của cả Hội Thánh. 

 (…………………….) 
Người ta theo  

vì những gì quí vị  
đã làm được cho Hội 
Thánh, cho Tổ Chức 

Ghi Chú: Tại cấp độ này, phần lớn đều cảm thấy 
thành công. Người ta thích quí vị và những gì quí 
vị làm. Các nan đề dễ dàng được khôi phục nhờ 
trớn chuyển động cao. Ai cũng cảm thấy có 
thành công trong sự tin kính. 

 (…………………….) 
 

Người ta theo quí vị  
vì họ muốn theo 

 

Ghi Chú: Thuộc cấp có thể theo quí vị nhiều hơn thẩm 
quyền qui định. Ở cấp độ này, chức vụ trông có vẻ vui 
thỏa. HÃY COI CHỪNG… 
Nếu đứng quá lâu trên cấp độ này, quí vị có thể làm cho 
những thuộc cấp năng nổ trở nên không yên tâm. 

 (…………………….) 
 

Người ta theo quí vị  
vì buộc lòng  

phải theo 

Ghi Chú: Ảnh hưởng của quí vị tại cấp độ này không thể vượt lên 
trên phạm vi ràng buộc của công việc. Thẩm quyền duy nhất mà 
quí vị có là cái chức danh quí vị nhận được. Càng nằm lâu ở cấp 
độ này, khả năng bị thay thế của quí vị càng cao, nhuệ khí của 
thuộc cấp càng thấp. 
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Năm Cấp Độ Trong Chức Nghiệp Lãnh Đạo 
 
1. […………………………….] 
 Người ta theo quí vị vì buộc lòng […………………………….] 
  

Đây là cấp độ ảnh hưởng thấp nhất của một nhà lãnh đạo. Một nhà lãnh đạo như thế sẽ 
phải cậy vào chức danh để khiến thuộc cấp phải theo. Thế nhưng một khi phải dựa vào 
chức danh để bắt người khác phải theo mình tức là đã có chuyện không ổn. Đức Chúa 
Jêsus không bao giờ phải lấy một địa vị hay chức danh nào, thế nhưng ảnh hưởng có được 
của Ngài thật to lớn nhờ vào việc xây dựng các mối quan hệ, và việc đáp ứng các nhu cần, 
các hoài vọng của mọi người. Thẩm quyền của Đức Chúa Jêsus đến từ Đức Chúa Trời và 
từ đời sống Ngài sống chứ không phải nhờ vào địa vị được trao hay một chức danh nào 
cả.  
Trong cấp độ thứ nhất của chức nghiệp lãnh đạo, thẩm quyền chỉ có được nhờ chức danh 
mà thôi. 
 
Gương chứng theo Kinh Thánh: […………………………….] 

  
““  NNếếuu  nnggààyy  nnaayy  vvuuaa  llààmm  nnhhưư  đđầầyy  ttớớ  ccủủaa  ddâânn  ssựự  nnầầyy,,  pphhụụcc  ssựự  hhọọ,,  đđáápp  llờờii,,  ttrròò  cchhuuyyệệnn  ttửử  ttếế  
ccùùnngg  hhọọ,,  tthhìì  hhọọ  ssẽẽ  llààmm  ttôôii  ttớớ  vvuuaa  mmããii  mmããii..  88NNhhưưnngg  RRôôbbôôaamm  kkhhôônngg  nngghhee  tthheeoo  mmưưuu  ccủủaa  ccáácc  
ttrrưưởởnngg  llããoo  đđ

                                                          

ãã  bbàànn  cchhoo  mmììnnhh……”” (1Vua. 12:7-8) 
 
Khi vua Salômôn băng hà, Rôbôam kế vị lên làm vua Ysơraên. Rôbôam khao khát quyền 
lực và hành sử một cách điên dại. Rôbôam nghe theo lời hạng đồng niên với mình chứ 
không làm theo lời bàn nghị của các trưởng lão nên thay vì làm nhẹ ách cho dân, Rôbôam 
đã khiến cho gánh nặng của Dân Sự càng tăng lên. Dân Sự làm theo Rôbôam chỉ vì 
Rôbôam là vua, ngoài ra không còn có mối quan hệ nào khác. cuối cùng, Rôbôam phải 
chịu trách nhiệm về việc đất nước bị phân làm hai: Vương quốc phía Nam và vương quốc 
phía Bắc. Rôbôam đã không làm thế nào có thể lèo lái con thuyền lãnh đạo chỉ bằng chức 
danh được. 
 
Đừng quên nguyên tắc “Nồi không cao hơn vung”1: Năng lực lãnh đạo của một người qui 
định tính hiệu quả của chức vụ người ấy. 
   
                                                                                                                                                                                                                           

2. […………………………….] 
 Người ta theo quí vị vì họ […………………………….]
  

Tầm ảnh hưởng ở cấp độ lãnh đạo này cao hơn thẩm quyền pháp định của người lãnh đạo 
vì người lãnh đạo có được sự quan hệ tốt với thuộc cấp của mình. Người lãnh đạo có một 
sự tin cậy và được một sự tín nhiệm thấy rõ khiến cho thuộc cấp quyết định làm theo bằng 
sự dấn thân chứ không phải vì sự ràng buộc của bổn phận. Cấp độ này là một sự cải thiện 
cao hơn cấp độ thứ nhất vì người lãnh đạo biết tạo ảnh hưởng bằng con người của mình 
chứ không hải chỉ lấy chức danh mà đòi hỏi. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo phải biết phân biệt 
sự khác nhau giữa việc được yêu thích như một người bạn với việc được phò tá như một 
nhà lãnh đạo. Chỉ vui hưởng thuần túy một sự quan hệ suông sẻ mà không sản sinh được 
kết quả gì cho Hội Thánh hay cho Tổ Chức sẽ khiến cho những người có động lực cống 
hiến thôi không còn muốn dấn thân hy sinh nữa, họ sẽ thôi không chấp nhận rủi ro để phò 
tá nhà lãnh đạo nữa.  
 

 
1  “The Law of the Lid”: Xin đọc thêm John C. Maxwell, “21 Irrefutable Laws of Leadership”, NXB. Thomas Nelson. _ND. 
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 Gương chứng theo Kinh Thánh: […………………………….]
 
““1177TTôôii  bbèènn  nnóóii  vvớớii  cchhúúnngg  rrằằnngg::  CCáácc  nnggưươơii  hhããyy  xxeemm  ttììnnhh  ccảảnnhh  kkhhổổ  nnạạnn  ccủủaa  cchhúúnngg  ttaa  
đđưươơnngg  đđââyy;;  GGiiêêrruussaalleemm  bbịị  pphháá  hhooaanngg,,  vvàà  ccáácc  ccửửaa  nnóó  bbịị  tthhiiêêuu  đđốốtt..  HHããyy  đđếếnn,,  xxââyy  ccấấtt  ccáácc  
vváácchh  tthhàànnhh  GGiiêêrruussaalleemm  llạạii,,  hhầầuu  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  cchhẳẳnngg  ccòònn  bbịị  ssỉỉ  nnhhụụcc  nnữữaa..  1188TTôôii  ccũũnngg  tthhuuậậtt  
cchhoo  cchhúúnngg  llààmm  ssaaoo  ttaayy  nnhhâânn  ttừừ  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ttôôii  đđãã  ggiiúúpp  đđỡỡ  ttôôii,,  vvàà  ccáácc  llờờii  vvuuaa  đđãã  
nnóóii  ccùùnngg  ttôôii..  CChhúúnngg  nnóóii::  HHèè,,  ttaa  hhããyy  cchhỗỗii  ddậậyy  vvàà  ssửửaa  cchhữữaa  llạạii!!  VVậậyy,,  cchhúúnngg  đđưượợcc  vvữữnngg  cchhắắcc  
ttrroonngg  ýý  nnhhứứtt  đđịịnnhh  llààmm  ccôônngg  vviiệệcc  ttốốtt  llàànnhh  nnầầyy……  2200TTôôii  bbèènn  đđáápp  vvớớii  cchhúúnngg  nnóó  rrằằnngg::  ĐĐứứcc  
CChhúúaa  TTrrờờii  ccủủaa  ccáácc  ttừừnngg  ttrrờờii  ssẽẽ  bbaann  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  ssựự  hhaannhh  tthhôônngg;;  vvìì  vvậậyy,,  cchhúúnngg  ttaa  llàà  ttôôii  ttớớ  
NNggààii,,  ssẽẽ  cchhỗỗii  ddậậyy  vvàà  xxââyy  ssửửaa  llạạii……”” (Nê. 2:17-18, 20) 
 
Nêhêmi cảnh tỉnh Dân Sự hãy nhìn thẳng vào thực tế đáng buồn của các tường thành 
Giêrusalem để thấy rằng đó không chỉ là điều khốn quẫn đối với đất nước mà còn là một 
sự sỉ nhục đối với Đức Chúa Trời nữa. Tay búa, tay gươm, Dân Sự đã hành động theo sự 
kêu gọi vì Nêhêmi đã tạo được mối quan hệ với họ trên nhiều cấp độ tương quan. Hãy suy 
nghĩ về những gì Nêhêmi đã thực hiện: 
 
1. Khơi dậy tình tự dân tộc 5. Vạch mục tiêu 
2. Khuếch trương khải tượng 6. Động viên tinh thần làm chủ 
3. Nhận biết sự hiện diện của Đức Chúa Trời  7. Phân định trách nhiệm 
4. Cổ động sự tham gia 8. Huy động sức đóng góp 
  
Đừng quên nguyên tắc “Thiết lập quan hệ”: Nhà lãnh đạo phải biết tác động tâm tình của 
thuộc cấp trước khi kêu gọi sự hợp tác của họ. 

   
3. […………………………….] 
 Người ta theo  vì những gì quí vị […………………………….] cho Tổ Chức 
 

Dân Sự thấy vui thích theo các kết quả có được. Ở cấp độ này, người ta không chỉ vui hưởng 
mối quan hệ với nhà lãnh đạo, mà họ cỏn thỏa lòng về những thành quả mà họ đã đóng góp. 
Có bông trái trong đời sống Hội Thánh, và có sự  hoàn thành phận sự giữa vòng những người 
tham gia. Ai nấy đều ưa thích làm theo nhà lãnh đạo là người có tài thực hiện các công việc đã 
định. Đó là những nét chính của chức nghiệp lãnh đạo ở cấp độ này. 
 
Gương chứng theo Kinh Thánh: […………………………….] 
 
““11BBấấyy  ggiiờờ,,  hhếếtt  tthhảảyy  ccáácc  cchhii  pphhááii  YYssơơrraaêênn  đđếếnn  ccùùnngg  ĐĐaavvíítt  ttạạii  HHếếpprrôônn,,  mmàà  nnóóii  rrằằnngg::  CChhúúnngg  ttôôii  
đđââyy  vvốốnn  llàà  ccốốtt  nnhhụụcc  ccủủaa  vvuuaa..  22ĐĐãã  ttừừ  xxưưaa,,  kkhhii  SSaauullơơ  ccòònn  ccaaii  ttrrịị  cchhúúnngg  ttôôii,,  cchhíínnhh  vvuuaa  đđãã  ddắắtt  
YYssơơrraaêênn  rraa  ttrrậậnn  vvàà  đđ

                                                          

eemm  hhọọ  vvềề..  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  ccóó  pphháánn  ccùùnngg  vvuuaa  rrằằnngg::  NNggưươơii  ssẽẽ  cchhăănn  DDâânn  SSựự  
TTaa,,  vvàà  llààmm  vvuuaa  ccủủaa  YYssơơrraaêênn”” (2Sa. 5:1-2) 
 
Đavít được gọi là ““NNggưườờii  tthheeoo  llòònngg  NNggààii””1 - theo lòng Đức Chúa Trời. Nhiệt tình của Đavít 
đối với Đức Chúa Trời được thể hiện trước hết trong dịp chiến đấu với Gôliát ngay khi Đavít 
còn ở tuổi thiếu niên. Đến khi trưởng thành, Đavít nhận được sự kính trọng của toàn dân nhờ 
cách Đavít đáp ứng với các thủ đoạn lặp đi, lặp lại của Saulơ để mưu sát mình. Khi nắm quyền 
cai trị đất nước, Đavít phát triển chức nghiệp lãnh đạo vượt trên các cấp độ thứ nhất và thứ hai. 
Thật ra, Đavít đã từng lãnh đạo trước khi có được một chức danh lãnh đạo. Đavít đã xây dựng 
được mối quan hệ với những nhân vật then chốt. Đavít đã tự chứng năng lực lãnh đạo của 
mình bằng việc chiến đấu và chiến thắng. Đavít đã thủ đắc được các kỹ năng xây dựng tập thể, 

 
1  1Sa. 13:14 _ND. 
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ra quyết định một cách trực giác, và khải tượng của Đavít có tác dụng tiếp được nghị lực cho 
toàn dân. Kết quả của tất cả những điều đó chính là những chiến thắng quân sự thần kỳ. cứ 
mỗi lần chiến thắng, Đavít lại được thêm tầm ảnh hưởng và sự kính trọng. Đavít đã hành động 
phù hợp các nguyên tắc sau đây: 
 
1. Nhà lãnh đạo giỏi biết đưa ra được một khải tượng tường minh khiến đoàn kết được Dân 

Sự. 
2. Nhà lãnh đạo giỏi biết thượng tôn lịch trình của Đức Chúa Trời và ra sức làm đẹp ý Ngài.  
3. Nhà lãnh đạo giỏi giải quyết được vấn đề và đem lại được kết quả. 
4. Nhà lãnh đạo giỏi xây dựng được tập thể để chia sẻ trách nhiệm và tạo được lòng tin. 
 
Đừng quên nguyên tắc “Phải có sự kính trọng”: Thường tình, Dân Sự chỉ đi theo nhà lãnh 
đạo nào vững mạnh hơn họ. 
 
 

4. […………………………….] 
 Người ta theo vì những gì quí vị đã làm được […………………………….]
  

Ở cấp độ này, nhà lãnh đạo có được một cấp độ mới trong thẩm quyền. Nhà lãnh đạo tác 
động được tập thể bằng chính nhân cách mình. Nhà lãnh đạo chuyển giao được đời sống 
mình cho người khác. Nhà lãnh đạo thuộc linh không chỉ là người Mục Sư mà còn là nhà 
cố vấn dày dạn kinh nghiệm của mọi người. Nhà lãnh đạo biết phát triển tiềm năng của 
các phần tử chính trong tập thể. Ở cấp độ này, nhà lãnh đạo tái tạo mình trong mỗi một 
người khác; quá trình nhân tăng lãnh đạo bắt đầu xảy ra. 
 
Gương chứng theo Kinh Thánh: […………………………….] 

 
““NNhhữữnngg  đđiiềềuu  ccoonn  đđãã  nngghhee  nnơơii  TTaa  ởở  ttrrưướớcc  mmặặtt  nnhhiiềềuu  nnggưườờii  cchhứứnngg,,  hhããyy  ggiiaaoo  pphhóó  cchhoo  mmấấyy  
nnggưườờii  ttrruunngg  tthhàànnhh,,  ccũũnngg  ccóó  ttààii  ddạạyy  ddỗỗ  kkẻẻ  kkhháácc”” (2Ti. 2:2) 
 
Sứ Đồ Phaolô nói về Timôthê như là ““CCoonn  tthhậậtt”” của mình trong đức tin (1Ti. 1:2). 
Timôthê đã từng cảm thấy mình không xứng đáng trước trọng trách đối với Hội Thánh 
Êphêsô. Sứ Đồ Phaolô dắt dẫn cho Timôthê mặt đối mặt cũng như bằng thư tín để khích 
lệ Timôthê như một nhà lãnh đạo đang được dấy lên. 
Tít cũng là một người được Sứ Đồ Phaolô nhận biết được tiềm năng. Phaolô giao cho Tít 
những nhiệm vụ gay go trong Hội Thánh để đòi hỏi Tít phải nổ  lực.  
Bêrítsin và Aquila cũng đã từng được Sứ Đồ Phaolô dìu dắt khi họ mở một Hội Thánh 
mới ở Tiểu Á. 
Lại cũng còn nhiều người khác như Luca và Sila, Ônêsim và Philêmôn. Sứ Đồ Phaolô 
nhân tăng được các Hội Thánh là nhờ ông biết lãnh đạo các nhà lãnh đạo chứ không phải 
chỉ thuần túy là nhà lãnh đạo của các thuộc viên mà thôi. Sứ Đồ Phaolô lãnh đạo người 
trong Hội Thánh theo cấp độ thứ tư. 
 
Thế nhưng việc không chỉ dừng lại ở đó. Sứ Đồ Phaolô còn cổ vũ các môn đồ trẻ tuổi của 
mình hãy trở nên những nhà lãnh đạo biết nhân tăng. Chúng ta hãy xem xét chiến lược 
xúc tiến một cuộc tăng trưởng vượt bậc: 
 
1. Thu hút và tuyển chọn những nhà lãnh đạo có tiềm năng rõ ràng. 
2. Dìu dắt để phát triển họ thành những nhà lãnh đạo mới được dấy lên. 
3. Giao nhiệm vụ cho họ có cơ hội phát triển tiềm năng. 
4. Đưa họ bước vào công trường hầu việc và nhân tăng các nhà lãnh đạo khác. 
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Đừng quên nguyên tắc “Sự tăng trưởng vượt bậc”: Lãnh đạo các thuộc viên là mới chỉ 
biết làm tính cộng, lãnh đạo các nhà lãnh đạo mới là biết làm tính nhân. 
 

5. […………………………….] 
 Người ta theo vì […………………………….] và vì những gì quí vị đại diện 
 
 Gương chứng theo Kinh Thánh: […………………………….] 

  
““1199SSaammuuêênn  ttrrởở  nnêênn  kkhhôônn  llớớnn,,  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  ởở  ccùùnngg  nnggưườờii::  NNggààii  cchhẳẳnngg  đđểể  mmộộtt  llờờii  nnààoo  ccủủaa  
nnggưườờii  rraa  hhưư..  2200TTừừ  ĐĐaann  cchhoo  đđếếnn  BBêêeeSSêêbbaa,,  ccảả  YYssơơrraaêênn  đđềềuu  bbiiếếtt  rrằằnngg  SSaammuuêênn  đđ

                                                          

ưượợcc  llậậpp  llààmm  
ttiiêênn  ttrrii  ccủủaa  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa”” (1Sa. 3:19-20) 

 
Ngay khi còn bé, Samuên đã biết tập nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời. Lời tiên tri đầu 
tiên của Samuên là lời tiên tri nghịch cùng nhà của người dìu dắt mình là Hêli. Samuên có 
được sự dũng cảm của người ““LLấấyy  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg  nnóóii  rraa  llẽẽ  cchhâânn  tthhậậtt””1. Đó mới chỉ là 
lần đầu tiên trong rất nhiều lần Đức Chúa Trời dùng Samuên nói ra lẽ thật trong chức 
nghiệp lãnh đạo Dân Sự. Samuên đã đồng nhất hóa mình với Ysơraên và Dân Sự đã kính 
trọng Samuên như một người trung tín bước theo Đức Chúa Trời. Dân Sự lắng nghe lời 
chỉ bảo của Samuên, cho dầu đó là khi họ cần một sách lược để đối phó với người Philitin 
hay là một đường lối cho tương lai. Samuên đã giành được rất nhiều ảnh hưởng trong Dân 
Ysơraên. Samuên có cả thẩm quyền truất phế vua Saulơ và xức dầu cho Đavít lên thay 
thế. Đời sống của Samuên phô bày được tấm lòng của một nhà lãnh đạo biết tận tâm phục 
vụi. Sự tác động của đời sống Samuên lớn đến nỗi khi Samuên qua đời, cả Ysơraên đều 
khóc (1Sa. 25:1). 
 
Trong nấc thang cao nhất của chức nghiệp lãnh đạo này, Samuên cho chúng ta thấy được 
các phẩm chất sau đây: 
 
1. Là một đầy tớ trung tín của Đức Chúa Trời. 
2. Một tấm gương sáng về một đời sống thanh liêm. 
3. Một nhà đào tạo lãnh đạo kiên định trong nhiều năm dài liên tục. 

 
Các Bước Vào Chức Nghiệp Lãnh Đạo Của Môise  
 
Hành trình đi vào chức nghiệp lãnh đạo của Môise được tóm lược trong Hê. 11:24-29. Cuộc 
đời lãnh đạo của Môise chứa đựng đủ cả năm cấp độ lãnh đạo kể trên: 
 
(1) ĐỊA VỊ 

Môise lớn lên trong cung điện Pharaôn như một hoàng tử Aicập. Môise đã được thụ 
hưởng một nền giáo dục tốt nhất. có tên tuổi trong hàng danh nhân Aicập, và về căn bản, 
có tất cả những gì tốt nhất trên đời này (Xuất. 2:10). 

 
(2) SỰ CHẤP NHẬN 

Môise đã cảm thấy được cảm thúc phải giúp đỡ cho người Hêbơrơ rất lâu trước khi ông 
gặp được Đức Chúa Trời tại bụi gai cháy. Mặc dầu Môise được trưởng thành trong nền 
văn hóa Aicập, ông vẫn đồng hóa mình với cội nguồn đích thực của mình (Xuất. 2:11-12). 
Môise đã ““ĐĐàànnhh  ccùùnngg  DDâânn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  cchhịịuu  hhàà  hhiiếếpp  hhơơnn  llàà  ttạạmm  hhưưởởnngg  ssựự  vvuuii  ssưướớnngg  
ccủủaa  ttộộii  llỗỗii””. 

 
(3) THÀNH TÍCH  

 
1  Êph. 4:15 _ND. 
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Biên độ dao động đức tin của Môise thật lớn: Từ thái cực này đến thái cực kia. Trong 
Xuất. 4, Môise còn thoái thác với Đức Chúa Trời rằng mình ““CChhẳẳnngg  pphhảảii  llàà  mmộộtt  ttaayy  nnóóii  
ggiiỏỏii”” và xin với Đức Chúa Trời rằng ““ÔÔii!!,,  llạạyy  CChhúúaa,,  CChhúúaa  mmuuốốnn  ssaaii  aaii  đđii,,  tthhìì  ssaaii””1. Đến 
Xuất. 7-11, Môise đã giải thoát Dân Ysơraên khỏi xiềng xích Aicập. Qua mỗi cơn dịch 
hại, Dân Sự càng thấy được bàn tay giải phóng của Đức Chúa Trời đang ở với họ qua 
Môise, và họ càng trở nên sẵn lòng bước đi theo sự lãnh đạo của Môise. 

 
(4) SỰ GIA TĂNG NHÂN LỰC 

Môise đã ủy thác thẩm quyền và đã trang bị cho bảy mươi trưởng lão theo như lời khuyên 
của ông gia của mình (Xuất. 18). Quan hệ thầy trò cả đời của Môise đối với Giôsuê đã 
giúp cho Giôsuê trở thành nhà kế tục sự nghiệp của Môise để đưa Dân Sự vào được đất 
hứa Canaan (Dân. 27:20-23). 

 
(5) NHÂN VỊ 

Quả thật, Môise là nhà lãnh đạo có một không hai trên lĩnh vực nhẫn nại. Không hề có 
một nhà lãnh đạo nào khác phải vượt khó trong đồng vắng với hai triệu con người hay rên 
rỉ, than phiền. Giữa những oán thán của Dân Sự, Môise không ngừng thay mặt họ để cầu 
thay với Đức Chúa Trời. Môise thường xuyên nài xin với Đức Chúa Trời rằng dầu họ 
không vâng lời, xin Đức Chúa Trời hãy thương xót vì họ vẫn là Tuyển Dân của Ngài 
(Xuất. 32:1-35). 

 
““DDâânn  YYssơơrraaêênn  kkhhóócc  MMôôiissee  ttrroonngg  bbaa  mmưươơii  nnggààyy  ttạạii  đđ

                                                          

ồồnngg  bbằằnngg  MMôôáápp”” (Phục. 34:8) 
 
Việc Vươn Lên Theo Các Cấp Độ Trong Chức Nghiệp Lãnh Đạo 
 
1. Càng lên cao hơn, […………………………….]. 
2. Càng lên cao hơn, […………………………….]. 
3. Càng lên cao hơn,[…………………………….]. 
4. Càng lên cao hơn, […………………………….]. 
5. Không bao giờ có việc từ bỏ hẳn […………………………….], hay cấp độ thấp hơn. 
6. Nhà lãnh đạo sẽ không ở trên [………………………] đối với tất cả các thuộc cấp được. 
7. Phải nâng đỡ cho […………………………] thuộc quyền của mình đồng tiến cao hơn. 
 
Làm Thế Nào Để Chúng Ta Vươn Lên Các Cấp Độ Cao Hơn Trong Chức 
Nghiệp Lãnh Đạo? 
 
1. Bền lòng cầu xin Đức Chúa Trời […………………] quí vị thành một nhà lãnh đạo 

[…………………]. 
2. Phát triển lòng tự tin vào […………………………………….]của mình. 
3. Lấy mọi mối quan hệ làm cơ hội để […………………] con người cho thuộc cấp. 
4. Đồng hành cùng nhịp với […………………]. 
5. Phải luôn có một danh sách [………………………………….] có thể bồi dưỡng được. 
6. Ưu tiên hóa việc môn đồ hóa: Phải tìm ra những cách […………………] có hệ thống. 
7. Tuyển chọn và […………………] một số các nhà lãnh đạo then chốt. 
8. Phải sống một đời sống mẫu mực khiến người khác muốn […………………]. 
9. Phải nhận thức rõ rằng […………………] là vốn quí nhất. 
 
 
 
 

 
1  Xuất. 4:10, 13 _ND. 
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BÀI TẬP: 
 

Trong khi xem xét các nguyên tắc này, xin quí vị liên hệ với bản thân để biết mình hiện ở cấp 
độ nào trong mối quan hệ lãnh đạo với thuộc cấp. Hãy viết ra xem cần phải làm những gì để có 
thể tiến lên cấp độ cao hơn. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 

ÁP DỤNG: 
 

Quí vị phải trăn trở với những điều nào nhiếu nhất trong quá trình đạt đến các cấp độ trong 
chức nghiệp lãnh đạo? Làm thế nào để quí vị có thể thực hiện các cấp độ ấy? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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NNĂĂMM  CCẤẤPP  ĐĐỘỘ    
TTRROONNGG  CCHHỨỨCC  NNGGHHIIỆỆPP  LLÃÃNNHH  ĐĐẠẠOO 

 
 
Năm Cấp Độ Trong Chức Nghiệp Lãnh Đạo 
 
Địa vị - QUYỀN HẠN
Sự chấp nhận - MỐI QUAN HỆ
Thành tích -  KẾT QUẢ
Sự gia tăng nhân lực - SỰ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI
Nhân vị - SỰ NGƯỠNG VỌNG
 
1. ĐỊA VỊ
 Người ta theo quí vị vì buộc lòng PHẢI THEO
 Gương chứng theo Kinh Thánh: RÔBÔAM   
 
2. SỰ CHẤP NHẬN
 Người ta theo quí vị vì họ MUỐN THEO
 Gương chứng theo Kinh Thánh: NÊHÊMI
 
3. THÀNH TÍCH  
 Người ta theo  vì những gì quí vị ĐÃ LÀM ĐƯỢC cho Tổ Chức 
 Gương chứng theo Kinh Thánh: ĐAVÍT
 
4. SỰ GIA TĂNG NHÂN LỰC
 Người ta theo vì những gì quí vị đã làm được CHO CHÍNH HỌ
 Gương chứng theo Kinh Thánh: PHAOLÔ
 
5. NHÂN VỊ
 Người ta theo vì CHÍNH CON NGƯỜI CỦA QUÍ VỊ và vì những gì quí vị đại diện 
 Gương chứng theo Kinh Thánh: SAMUÊN
 

““1199SSaammuuêênn  ttrrởở  nnêênn  kkhhôônn  llớớnn,,  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  ởở  ccùùnngg  nnggưườờii::  NNggààii  cchhẳẳnngg  đđểể  mmộộtt  llờờii  nnààoo  ccủủaa  
nnggưườờii  rraa  hhưư..  2200TTừừ  ĐĐaann  cchhoo  đđếếnn  BBêêeeSSêêbbaa,,  ccảả  YYssơơrraaêênn  đđềềuu  bbiiếếtt  rrằằnngg  SSaammuuêênn  đđưượợcc  llậậpp  llààmm  
ttiiêênn  ttrrii  ccủủaa  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa”” (1Sa. 3:19-20) 

 
Việc Vươn Lên Theo Các Cấp Độ Trong Chức Nghiệp Lãnh Đạo 
 
Những lẽ thật dưới đây sẽ giúp cho quí vị giải thích được rõ hơn “Biểu Đồ Các Cấp Độ Trong 
Chức Nghiệp Lãnh Đạo”: 
 
1. Càng lên cao hơn, CÀNG CẦN NHIỀU THỜI GIAN HƠN. 
2. Càng lên cao hơn, CÀNG DẤN THÂN NHIỀU HƠN. 
3. Càng lên cao hơn, CÀNG DỄ LÃNH ĐẠO HƠN. 
4. Càng lên cao hơn, SỰ TĂNG TRƯỞNG CÀNG LỚN HƠN. 
5. Không bao giờ có việc từ bỏ hẳn CẤP ĐỘ CĂN BẢN, hay cấp độ thấp hơn. 
6. Nhà lãnh đạo sẽ không ở trên MỘT CẤP ĐỘ NÀO ĐÓ đối với tất cả các thuộc cấp được. 
7. Phải nâng đỡ cho CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO thuộc quyền của mình đồng tiến cao hơn. 
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Làm Thế Nào Để Chúng Ta Vươn Lên Các Cấp Độ Cao Hơn Trong Chức 
Nghiệp Lãnh Đạo? 
 
1. Bền lòng cầu xin Đức Chúa Trời TẠO DỰNG quí vị thành một nhà lãnh đạo HIỆU 

QUẢ. 
2. Phát triển lòng tự tin vào KỸ NĂNG QUẦN CHÚNG của mình. 
3. Lấy mọi mối quan hệ làm cơ hội để PHÁT TRIỂN con người cho thuộc cấp. 
4. Đồng hành cùng nhịp với TẬP THỂ. 
5. Phải luôn có một danh sách CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO TIỀM NĂNG có thể bồi dưỡng 

được. 
6. Ưu tiên hóa việc môn đồ hóa: Phải tìm ra những cách ĐÀO TẠO có hệ thống. 
7. Tuyển chọn và DÌU DẮT một số các nhà lãnh đạo then chốt. 
8. Phải sống một đời sống mẫu mực khiến người khác muốn BẮT CHƯỚC THEO. 
9. Phải nhận thức rõ rằng CON NGƯỜI là vốn quí nhất. 
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NNGGHHỆỆ  TTHHUUẬẬTT  HHẦẦUU  VVIIỆỆCC11

 
 

(Phát Triển Các Phẩm Chất  
Của Một Nhà Lãnh Đạo Hầu Việc) 

 
 
““2255NNhhưưnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  ggọọii  đđếếnn  mmàà  pphháánn  rrằằnngg::  CCáácc  nnggưươơii  bbiiếếtt  rrằằnngg  ccáácc  vvuuaa  ddâânn  nnggooạạii  tthhìì  
éépp  ddâânn  pphhảảii  pphhụụcc  mmììnnhh,,  ccòònn  ccáácc  qquuaann  llớớnn  tthhìì  llấấyy  qquuyyềềnn  tthhếế  mmàà  ttrrịị  ddâânn..  2266TTrroonngg  ccáácc  nnggưươơii  tthhìì  
kkhhôônngg  nnhhưư  vvậậyy;;  ttrrááii  llạạii,,  ttrroonngg  ccáácc  nnggưươơii  kkẻẻ  nnààoo  mmuuốốnn  llààmm  llớớnn,,  tthhìì  ssẽẽ  llààmm  đđ

                                                          

ầầyy  ttớớ  ccáácc  nnggưươơii”” 
(Ma. 20:25-26) 

 
 
 
Vấn đề nhà lãnh đạo hầu việc là vấn đề tương phản lớn nhất giữa chức nghiệp lãnh đạo thuộc 
linh với quyền lãnh đạo thế tục. Trong suốt khoảng ba năm rưỡi thi hành chức vụ trên thế gian, 
Đức Chúa Jêsus dạy dỗ các môn đố Ngài một cách nhất quán rằng chức nghiệp lãnh đạo mang 
ý nghĩa của chức phận đầy tớ - trái ngược với trật tự vốn có của các dân ngoại giáo thời bấy 
giờ (Ma. 20:25-28). 
 
Henry Nouwen nêu lên trong tác phẩm “In the Name of Jesus” ba sự cám dỗ rất tinh vi nhưng 
hoàn toàn có thật mà bất cứ tôi tớ nào của Đức Chúa Jêsus cũng có thể phải đối diện. Sự phân 
tích của Henry Nouwen phù hợp với ba sự cám dỗ mà Đức Chúa Jêsus kính yêu của chúng ta 
cũng đã từng phải đối mặt khi Ngài khởi sự thi hành chức vụ (Ma. 4). 
 
Sự Cám Dỗ Thứ Nhất: 
………………………………. [……………………………….] 
 
Satan đã bảo với Đức Chúa Jêsus rằng nếu Ngài là Đức Chúa Trời thì hãy biến đá thành bánh. 
Satan cám dỗ Chúa hãy hành quyền của mình, hãy tự sử dụng ý riêng, sức riêng. Thái độ ấy 
hoàn toàn trái ngược với những điều chúng ta được biết về Vương Quốc. Là những nhà lãnh 
đạo thuộc linh, chúng ta phải nuôi dưỡng, duy trì sự nương cậy của chúng ta nơi Chúa. Thay vì 
muốn tự túc, tự cường, chúng ta phải biết cảm thụ. 
 
Sự Cám Dỗ Thứ Hai: 
………………………………. [……………………………….] 
 
Tiếp theo, Satan cám dỗ Đức Chúa Jêsus hãy tự gieo mình xuống để Đức Chúa Trời dùng 
thiên sứ của Ngài mà nâng đỡ cho Chúa. Satan xúi giục Đức Chúa Jêsus hãy làm một cuộc 
biểu diễn. Sứ Đồ Phaolô dạy rằng đó là một việc cần phải được khước từ quyết liệt như Đức 
Chúa Jêsus đã khước từ vậy. Theo cách nói của Henry Nouwen, “Đức Chúa Jêsus đã khước từ 
làm người hiển hách, vì Ngài đến không phải để gây ấn tượng…”. Mục tiêu của chức nghiệp 
lãnh đạo không phải là để nổi danh hay để điểm tô cho hình ảnh của mình mà là để vâng lời 
Đức Chúa Trời. 
 
Sự Cám Dỗ Thứ Ba: 
………………………………. [……………………………….] 

 
1  L�y ý  theo Lu. 22:26, ““AAii  ccaaii  ttrrịị  pphhảảii  nnhhưư  kkẻẻ  hhầầuu  vviiệệcc””. _ND. 
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Sự cám dỗ cuối cùng của Satan là nhằm làm cho Đức Chúa Jêsus phải thờ lạy nó. Nếu Đức 
Chúa Jêsus làm như thế, Satan sẽ cho Ngài mọi vương quốc của thế gian. Satan cám dỗ Chúa 
muốn có quyền lực ngay lập tức mà không cần phải thi hành chương trình của Đức Chúa Cha 
để rồi cuối cùng Ngài sẽ được nhận tất cả mọi Vương Quốc từ nơi Cha Ngài trên Thiên Đàng. 
Sứ Đồ Phaolô cho biết: ““CChhúúnngg  ttôôii  cchhẳẳnngg  rraaoo  ggiiảảnngg  cchhíínnhh  mmììnnhh  cchhúúnngg  ttôôii,,  nnhhưưnngg  rraaoo  ggiiảảnngg  
ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  ttứứcc  llàà  CChhúúaa;;  vvàà  vvìì  ttììnnhh  yyêêuu  mmếếnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  mmàà  cchhúúnngg  ttôôii  xxưưnngg  
mmììnnhh  llàà  ttôôii  ttớớ  ccủủaa  aannhh  eemm””11.. Sứ Đồ Phaolô đã đến với Hội Thánh Côrinhtô trong sự bình dị 
chứ không phải trong sự oai vệ để đức tin của các tín hữu không dựa trên quyền lực của con 
người mà là nhờ vào quyền năng Đức Chúa Trời. Lãnh đạo là xứng hiệp và là cần thiết. Thế 
nhưng thúc ép, thao túng, chuyên chế,… là những việc không bao giờ đúng. Chỉ cần có duy 
nhất Đức Chúa Trời là đủ cả! 
 
Đừng Suy Nghĩ Theo Chiều Ngang 
Hãy Suy Nghĩ Theo Chiều Đứng 
 
Nhằm xây dựng chuẩn mực, Đức Chúa Jêsus hướng dẫn các môn đồ của Ngài rời khỏi nếp 
nghĩ theo chiều ngang để lái họ đến với nếp nghĩ theo chiều dọc. Lắm phen các môn đồ của 
Đức Chúa Jêsus nhìn vào nhau, so bì công cán, công trạng,… Nhiều khi, họ lo âu về việc có 
đủ sự tín nhiệm, uy vọng hay chưa. Ngay cả trong bữa Tiệc Thánh… 
 
  ““2244MMôônn  đđồồ  llạạii  ccããii  llẫẫyy  nnhhaauu,,  cchhoo  bbiiếếtt  aaii  ssẽẽ  đđưượợcc  ttôônn  llàà  llớớnn  hhơơnn  hhếếtt  ttrroonngg  đđáámm  mmììnnhh..  2255NNhhưưnngg  
NNggààii  pphháánn  ccùùnngg  mmôônn  đđồồ  rrằằnngg::  CCáácc  vvuuaa  ccủủaa  ccáácc  ddâânn  nnggooạạii  llấấyy  pphhéépp  rriiêênngg  mmììnnhh  mmàà  ccaaii  ttrrịị,,  
nnhhữữnngg  nnggưườờii  ccầầmm  qquuyyềềnn  ccaaii  ttrrịị  đđưượợcc  xxưưnngg  llàà  nnggưườờii  llààmm  ơơnn..  2266VVềề  pphhầầnn  ccáácc  nnggưươơii,,  đđừừnngg  llààmm  
nnhhưư  vvậậyy;;  ssoonngg  aaii  llớớnn  hhơơnn  ttrroonngg  ccáácc  nnggưươơii  pphhảảii  nnhhưư  kkẻẻ  rrấấtt  nnhhỏỏ,,  vvàà  aaii  ccaaii  ttrrịị  pphhảảii  nnhhưư  kkẻẻ  hhầầuu  
vviiệệcc”” (Lu. 22:24-26) 
 
Luyện Tập Nghệ Thuật Hầu Việc 
 
Trong Gi. 13, Đức Chúa Jêsus minh họa chức phận đầy tớ theo một cách thế thật sống động: 
Ngài rửa chân cho các môn đồ. Chúng  ta hãy cùng nhau nghiên cứu bản văn để học tập mẫu 
mực của Đức Chúa Jêsus trong vai trò của một nhà lãnh đạo hầu việc. 
 
Những Nhà Lãnh Đạo Hầu Việc Giống Theo Chúa Cứu Thế Jêsus…  
 
1. Được thúc đẩy bởi tình yêu thương để […………...] tha nhân (Gi. 13:1-2) 
 

““TTrrưướớcc  nnggààyy  LLễễ  VVưượợtt  QQuuaa,,  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  bbiiếếtt  ggiiờờ  mmììnnhh  pphhảảii  llììaa  tthhếế  ggiiaann  đđặặnngg  ttrrởở  vvềề  
ccùùnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  CChhaa  đđếếnn  rrồồii;;  NNggààii  đđãã  yyêêuu  kkẻẻ  tthhuuộộcc  vvềề  mmììnnhh  ttrroonngg  tthhếế  ggiiaann,,  tthhìì  ccứứ  yyêêuu  cchhoo  
đđếếnn  ccuuốốii  ccùùnngg”” (Gi. 13:1) 
 

 Tình yêu của Đức Chúa Jêsus là một tình yêu 
 
 1/ [……………………………] (Ngài ““YYêêuu  kkẻẻ  tthhuuộộcc  vvềề  mmììnnhh””) 
 
 2/ [……………………………] (Ngài ““CCứứ  yyêêuu  cchhoo  đđ

                                                          

ếếnn  ccuuốốii  ccùùnngg””) 
 
 3/ [……………………………] (Ngài rửa chân cho cả Giuđa Íchcariốt) 
 
 4/ [……………………………] (Ngài hầu việc ngay cả trong thời điểm gay go nhất) 
 

 
1  2Cô. 4:5 _ND. 
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“Mỗi người đều có thể trở nên vĩ đại… vì ai cũng có thể hầu việc. Quí vị không cần phải 
có học vị cao mới có thể hầu việc. Quí vị cũng không cần phải phân ngôi, thứ cho rạch ròi 
rồi mới hầu việc. Để hầu việc, quí vị chỉ cần một tấm lòng đầy nhân hậu, một tâm hồn 
được sinh ra bằng tình yêu” (Martin Luther King Jr.)  

 
2. Có một […………...] giúp họ chăm chút được cho tha nhân (Gi. 13:3) 
 
 ““ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  bbiiếếtt  rrằằnngg  CChhaa  đđãã  ggiiaaoo  pphhóó  mmọọii  ssựự  ttrroonngg  ttaayy  mmììnnhh,,  vvàà  mmììnnhh  đđãã  ttừừ  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  đđếếnn,,  ccũũnngg  ssẽẽ  vvềề  vvớớii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (Gi. 13:3) 
 
  Đức Chúa Jêsus biết rõ [………………..] của Ngài và không muốn phô trương ra. 
 
  Đức Chúa Jêsus biết rõ [………………..] của Ngài và muốn trung tín trong sự kêu 

gọi ấy. 
 
  Đức Chúa Jêsus biết [………………..] của Ngài và muốn thuận phục theo. 
 
 
   Sự yên tâm là điều kiện tiên quyết cho những sự đảm nhiệm trọng đại. Chỉ có sự 

yên tâm  mới có thể [………………..] được. 
 
   Sự yên tâm là điều kiện tiên quyết cho những sự đảm nhiệm thường tình. Chỉ có 

sự yên tâm  mới có thể [………………..] được. 
 
 

CÂU HỎI: 
Quí vị đã yên tâm đủ để hầu việc mà không cần phải nghĩ ngợi gì về địa vị chưa? 

 
 
3. Biết […………...] chức vụ hầu việc cho tha nhân (Gi. 13:4-5) 
 

““((ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss))……  44ĐĐứứnngg  ddậậyy  kkhhỏỏii  bbàànn,,  ccởởii  ááoo  rraa,,  llấấyy  kkhhăănn  vvấấnn  nnggaanngg  llưưnngg  mmììnnhh..  55KKếế  
đđóó,,  NNggààii  đđổổ  nnưướớcc  vvààoo  cchhậậuu,,  vvàà  rrửửaa  cchhâânn  cchhoo  mmôônn  đđồồ,,  llạạii  llấấyy  kkhhăănn  mmììnnhh  đđãã  vvấấnn  mmàà  llaauu  
cchhâânn  cchhoo”” (Gi. 13:4-5) 
 
Trong đêm ấy không có người phục vụ, và chỉ có duy nhất Đức Chúa Jêsus tự nguyện 
nhận việc này! Đức Chúa Jêsus đã đảm nhiệm chức phận đầy tớ vì không có ai chịu nhận 
phận sự ấy. Trong ngày tiếp theo, Philát cũng đã dùng đến chậu và khăn, nhưng là để chối 
bỏ trách nhiệm. Trái lại, chậu và khăn của Đức Chúa Jêsus là để nhận lấy trách nhiệm về 
mình. Đức Chúa Jêsus đã không cần đến một sự chỉ định nào cả, Ngài tự khởi động chức 
vụ hầu việc cho tha nhân. 
 

CÂU HỎI: 
 

Quí vị có biết tự mở ra chức vụ hầu việc cho các thuộc cấp của quí vị không? 
 
 Hãy Chú Ý Cung Cách Của Đức Chúa Jêsus  
 
  NGÀI KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ CẦN PHẢI [………………..] CẢ 
  (Đức Chúa Jêsus không cần phải phô bày, tự chứng tầm quan trọng của Ngài cho ai 

cả)  
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  NGÀI KHÔNG PHẢI NGẠI [………………..] ĐIỀU GÌ CẢ 
  (Đức Chúa Jêsus không cần phải bảo vệ tăm tiếng của Ngài hay phải sợ mất sự nổi 

danh. Ngài chấp nhận mạo hiểm) 
 
  NGÀI KHÔNG PHẢI [………………..] ĐIỀU GÌ CẢ 
  (Đức Chúa Jêsus không cần phải giữ vẻ bề ngoài. Ngài thật minh bạch, rành mạch) 
 
4. Biết […………...] chức vụ hầu việc từ người khác (Gi. 13:6-7) 
 

““66VVậậyy,,  NNggààii  đđếếnn  ccùùnngg  SSiimmôônn  PPhhiieerrơơ,,  tthhìì  nnggưườờii  tthhưưaa  rrằằnngg::  CChhúúaa  ôôii,,  cchhíínnhh  CChhúúaa  llạạii  rrửửaa  
cchhâânn  cchhoo  ttôôii  ssaaoo??  77ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  đđáápp  rrằằnngg::  HHiiệệnn  nnaayy  nnggưươơii  cchhẳẳnngg  bbiiếếtt  ssựự  TTaa  llààmm;;  
nnhhưưnngg  vvềề  ssaauu  ssẽẽ  bbiiếếtt”” (Gi. 13:6-7) 
 
Tại thời điểm này, Phierơ vẫn còn là người ý thức rõ về địa vị. Đó là lý do khiến Phierơ 
ngần ngại trước đề nghị của Đức Chúa Jêsus. Những đầy tớ chân thực của Chúa có khả 
năng tiếp nhận chức vụ cũng như thực hiện chức vụ vì họ biết rõ rằng chính Ân Điển của 
Đức Chúa Trời sẽ cải thiện cho tất cả các sự hầu việc. Họ không bao giờ chỉ biết đứng trên 
duy nhất một chiều ban cho mà thôi.  
 

CÂU HỎI: 
 

Quí vị có quá tự cao đến độ không chịu nhận  
chức vụ hầu việc từ người khác đem đến hay không? 

 
5. Không muốn có bất cứ điều gì xen vào […………...] của mình với Đức 

Chúa Jêsus (Gi. 13:8-9) 
 
 ““88bbĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  đđáápp  rrằằnngg::  NNếếuu  TTaa  kkhhôônngg  rrửửaa  cchhoo  nnggưươơii,,  nnggưươơii  cchhẳẳnngg  ccóó  pphhầầnn  cchhii  vvớớii  

TTaa  hhếếtt..  99SSiimmôônn  PPhhiieerrơơ  tthhưưaa  rrằằnngg::  LLạạyy  CChhúúaa,,  cchhẳẳnngg  nnhhữữnngg  rrửửaa  cchhâânn  mmàà  tthhôôii,,  llạạii  ccũũnngg  rrửửaa  
ttaayy  vvàà  đđầầuu  nnữữaa!!”” (Gi. 13:8b-9) 

 
 Phierơ dao động từ cực này sang cực kia. Tại sao? Chính vì Phierơ nóng lòng muốn thiết 

lập quan hệ với Đức Chúa Jêsus. Một khi Phierơ nhận thức được nhu cần phải được Đức 
Chúa Jêsus rửa cho, Phierơ muốn được tắm từ đầu đến chân! Điều ẩn tàng bên trong hành 
vi của một nhà lãnh đạo hầu việc chính là tình yêu đối với Đức Chúa Trời và tình yêu 
dành cho tha nhân. Họ luôn biết đáp ứng một cách mau chóng đối với sự quan hệ của Đức 
Chúa Trời với đời sống của họ. 

 
CÂU HỎI: 

 
Quí vị có thiết tha mong muốn sự thân mật với Đức Chúa Trời   

 đến nỗi có thể làm bất cứ điều gì để được sự thân mật ấy không? 
 
6. Dạy dỗ về chức phận đầy tớ bằng việc […………...] (Gi. 13:12-15) 
  
““1122SSaauu  kkhhii  đđãã  rrửửaa  cchhâânn  cchhoo  ccáácc  mmôônn  đđồồ,,  NNggààii  mmặặcc  ááoo  llạạii,,  đđooạạnn  nnggồồii  vvààoo  bbàànn  mmàà  pphháánn  rrằằnngg::  
CCáácc  nnggưươơii  ccóó  hhiiểểuu  đđiiềềuu  TTaa  llààmm  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii  cchhăănngg??  1133CCáácc  nnggưươơii  ggọọii  TTaa  bbằằnngg  TThhầầyy,,  bbằằnngg  
CChhúúaa;;  ccáácc  nnggưươơii  nnóóii  pphhảảii,,  vvìì  TTaa  tthhậậtt  vvậậyy..  1144VVậậyy,,  nnếếuu  TTaa  llàà  CChhúúaa,,  llàà  TThhầầyy,,  mmàà  đđãã  rrửửaa  cchhâânn  cchhoo  
ccáácc  nnggưươơii  tthhìì  ccáácc  nnggưươơii  ccũũnngg  nnêênn  rrửửaa  cchhâânn  llẫẫnn  cchhoo  nnhhaauu..  1155VVìì  TTaa  đđãã  llààmm  ggưươơnngg  cchhoo  ccáácc  
nnggưươơii,,  đđểể  ccáácc  nnggưươơii  ccũũnngg  llààmm  nnhhưư  TTaa  đđãã  llààmm  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii”” (Gi. 13:12-15) 
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HHÌÌNNHH  TTHHÁÁPP  BBIIỂỂUU  DDIIỄỄNN  TTƯƯƠƠNNGG  QQUUAANN    
GGIIỮỮAA  QQUUYYỀỀNN  LLÃÃNNHH  ĐĐẠẠOO  VVỚỚII  CCHHỨỨCC  NNGGHHIIỆỆPP  LLÃÃNNHH  ĐĐẠẠOO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NGUYÊN TẮC THÚC ĐẨY HÀNG ĐẦU PHẢI LÀ 
………………………………. 

 
 Nhận Xét… 
  
 (1) Khi tiến cao hơn trong các cấp độ của chức nghiệp lãnh đạo, các nhà lãnh đạo hầu 

việc không nhắm đến việc giành lấy quyền hạn mà họ chỉ nhắm đến việc dấn thân. 
 (2) Hầu hết đều muốn được người khác nghĩ rằng mình là người hầu việc, nhưng không 

có ai muốn được người khác đối xử như người hầu việc. 
 (3) Chúng ta ai cũng rất hân hạnh nếu được rửa chân cho Đức Chúa Jêsus, nhưng chúng 

ta được kêu gọi phải rửa chân cho nhau. 
 (4) Trong cương vị Cơ Đốc Nhân, chúng ta được tự do trong Chúa Cứu Thế Jêsus; 

nhưng trong cương vị nhà lãnh đạo thuộc linh, chúng ta phải từ bỏ tự do cá nhân cho 
lợi ích của tha nhân (1Cô. 9:19-22). 

 
CÂU HỎI: 

 
Trong cương vị nhà lãnh đạo thuộc linh, quí vị có làm mẫu mực  

cho việc từ bỏ dần các quyền vốn có của mình không? 
 
7. Sống một đời sống […………...] (Gi. 13:16-17) 
  

““1166QQuuảả  tthhậậtt,,  qquuảả  tthhậậtt,,  TTaa  nnóóii  ccùùnngg  ccáácc  nnggưươơii,,  đđầầyy  ttớớ  cchhẳẳnngg  llớớnn  hhơơnn  cchhủủ  mmììnnhh,,  ssứứ  ggiiảả  ccũũnngg  
cchhẳẳnngg  llớớnn  hhơơnn  kkẻẻ  ssaaii  mmììnnhh..  1177VVíí  bbằằnngg  ccáácc  nnggưươơii  bbiiếếtt  nnhhữữnngg  ssựự  nnầầyy,,  tthhìì  ccóó  pphhưướớcc,,  mmiiễễnn  llàà  
ccáácc  nnggưươơii  llààmm  tthheeoo”” (Gi. 13:16-17) 

 
“Tôi không thể biết được định phận của quí vị sẽ thế nào, nhưng có một điều tôi biết chắc: 
Giữa vòng quí vị, những người thực sự hạnh phúc chính là những người đã từng ra sức 
tìm kiếm cho có cách để hầu việc” (Dr. Albert Schweitzer) 
 
Làm Thế Nào Để Sống Một Đời Sống Được Phước? 
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Khi Đức Chúa Jêsus nhận thấy chức vụ của Ngài thu hút các đám đông kéo đến, Ngài đi 
lên trên núi. Những ai được Ngài dìu dắt cùng đi lên với Ngài. Đến một nơi yên tĩnh, Đức 
Chúa Jêsus ngồi xuống và dạy dỗ cho những người đồng đi theo Ngài. Đây là những gì 
Đức Chúa Jêsus đã phán: 
 

 Chúng ta sẽ được phước vào chặng cuối cuộc đua. Càng ít tìm kiếm cho mình, càng 
cống hiến được nhiều cho Đức Chúa Trời và sự trị vì của Ngài. 

 Chúng ta sẽ được phước khi biết chấp nhận thực trạng của mình. Chính trong một 
tình trạng như vậy người ta mới thấy mình có được những điều không thể mua để có. 

 Chúng ta sẽ được phước khi chúng ta tìm được sự thỏa lòng nơi Đức Chúa Trời. 
chính Ngài là đồ ăn, thức uống tuyệt vời hơn hết của chúng ta. 

 Chúng ta sẽ được phước khi chúng ta quan tâm đến tha nhân. Tại lúc chúng ta quan 
tâm đến tha nhân, chúng ta cảm thấy chính mình được quan tâm. 

 Chúng ta sẽ được phước khi biết làm cho con người bề trong của mình - tâm trí và 
tấm lòng của chúng ta - trở nên ngay thẳng. Nhờ được như thế, chúng ta có thể giao 
hội cùng Đức Chúa Trời. 

 Chúng ta sẽ được phước khi chúng ta chỉ dẫn được cho mọi người biết làm thế nào để 
hợp tác nhau thay vì tranh chấp nhau. Đó chính là khi chúng ta tìm ra con người thật 
và vị trí thật của mình trong Đức Chúa Trời. 

 Chúng ta sẽ được phước khi sự tận hiến của chúng ta cho Đức Chúa Trời gây ra sự 
bắt bớ đối với chúng ta. Chính sự bắt bớ sẽ đem chúng ta tiến sâu hơn trong Vương 
Quốc của Ngài. 

 (Ma. 5:1-10) 
 
 Những Phước Lớn Dưới Hình Thức Các Nền Nếp Kỷ Luật Bản Thân 
   
 (1) Chủ tâm tìm cầu Đức Chúa Trời (Ma. 5:3) 
 (2) Biết tan vỡ trước mặt Chúa (Ma. 5:4) 
 (3) Từ bỏ sự truy tìm quyền lợi cá nhân (Ma. 5:5) 
 (4) Giữ vững niềm khát khao về Đức Chúa Trời (Ma. 5:6) 
 (5) Đối với người nghèo thiếu, biết thương người như thể thương thân (Ma. 5:7) 
 (6) Giữ một tấm lòng trong sạch (Ma. 5:8) 
 (7) Vun đắp các mối quan hệ hòa bình (Ma. 5:9) 
 (8) Vì danh Chúa, không ngại điều sỉ nhục (Ma. 5:10) 

 
8. Sống đời sống […………...] với chiều hướng của thế gian (Gi. 13:18-19) 
 

““TTaa  kkhhôônngg  nnóóii  vvềề  ccáácc  nnggưươơii  hhếếtt  tthhảảyy,,  TTaa  bbiiếếtt  nnhhữữnngg  kkẻẻ  TTaa  đđãã  llựựaa  cchhọọnn;;  nnhhưưnngg  llờờii  nnầầyy  
ttrroonngg  KKiinnhh  TThháánnhh  pphhảảii  đđưượợcc  ứứnngg  nngghhiiệệmm::  NNggưườờii  ăănn  bbáánnhh  TTaa,,  ddởở  ggóótt  nngghhịịcchh  ccùùnngg  TTaa”” 
(Ma. 5:18) 
 
““33CChhớớ  llààmm  ssựự  cchhii  vvìì  llòònngg  ttrraannhh  ccạạnnhh  hhooặặcc  vvìì  hhưư  vviinnhh,,  nnhhưưnngg  hhããyy  kkhhiiêêmm  nnhhưườờnngg,,  ccooii  nnggưườờii  
kkhháácc  nnhhưư  ttôônn  ttrrọọnngg  hhơơnn  mmììnnhh..  44MMỗỗii  nnggưườờii  ttrroonngg  aannhh  eemm  cchhớớ  cchhăămm  vvềề  llợợii  rriiêênngg  mmììnnhh,,  
nnhhưưnngg  pphhảảii  cchhăămm  vvềề  llợợii  kkẻẻ  kkhháácc  nnữữaa””  (Phil. 2:3-4) 
 

MỘT SỐ NGHỊCH BIỆN TRONG KINH THÁNH 
 

NẾU TÔI MUỐN… TÔI PHẢI… 
Cứu sự sống mình Mất sự sống mình Lu. 9:24-26 
Được nhắc lên cao Tự hạ mình xuống Gia. 4:7 
Làm người lớn nhất Làm người hầu việc Ma. 20:20-22 
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Làm đầu Làm cuối Ma. 19:30 
Cai trị Hầu việc Lu. 22:26-27 
Sống Làm cho chết xác thịt Rô. 8:23 
Mạnh Yếu 2Cô. 11:30 
Hưởng nước Thiên Đàng  Có lòng khó khăn Ma. 5:3 
Kết quả được nhiều Chết Gi. 12:24 

 
Bảy Con Đường Đi Đến Quyền Lực 
 
1. Sự thúc ép (Người ta không được chọn lựa) 
2. Sự dọa dẫm (Người ta bị ép buộc) 
3. Sự lôi kéo (Người ta bị cưỡng buộc) 
4. Sự trao đổi (Người ta đổi, bán một điều gì đó) 
5. Sự thuyết phục (Người ta được làm cho tin) 
6. Sự động viên (Người ta hành động theo sự sẵn lòng) 
7. Sự ngưỡng vọng (Người ta vì tôn kính mà đáp ứng thuận) 
 

CÂU HỎI: 
 

Mẫu mực lãnh đạo của Đức Chúa Jêsus  
khác với cách lãnh đạo của các nhà lãnh đạo Cơ Đốc ngày nay ra sao? 

 
BÀI TẬP: 

 
Theo một thang điểm từ 1 đến 10; xin quí vị hãy tự đánh giá mình  

về phương diện là một nhà lãnh đạo hầu việc.  
Người khác sẽ đánh giá quí vị về phương diện này ra sao? 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

ÁP DỤNG: 
 

Ai là người mà quí vị cảm thấy khó phục vụ nhất?  
Hãy tìm ra hai cách để tuần này quí vị có thể phục vụ họ. 
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NNGGHHỆỆ  TTHHUUẬẬTT  HHẦẦUU  VVIIỆỆCC  
 

Ba Sự Cám Dỗ 
 
Sự Cám Dỗ Thứ Nhất: MUỐN TỰ QUYẾT (TINH THẦN DỰA VÀO SỨC RIÊNG) 
Sự Cám Dỗ Thứ Hai: MUỐN ĐƯỢC ĐỂ Ý (TINH THẦN MUỐN NỔI TIẾNG) 
Sự Cám Dỗ Thứ Ba: MUỐN CÓ QUYỀN LỰC (TINH THẦN CỬA QUYỀN) 
 
Những Nhà Lãnh Đạo Hầu Việc Giống Theo Chúa Cứu Thế Jêsus…  
 
1. Được thúc đẩy bởi tình yêu thương để HẦU VIỆC tha nhân 
 
 Tình yêu của Đức Chúa Jêsus là một tình yêu 
 1/ ĐẦY TRÁCH NHIỆM
 2/ KHÔNG DỨT
 3/ VÔ ĐIỀU KIỆN
 4/ VỊ THA
 
2. Có một SỰ BẢO ĐẢM giúp họ chăm chút được cho tha nhân (Gi. 13:3) 
  Đức Chúa Jêsus biết rõ VỊ TRÍ của Ngài và không muốn phô trương ra. 
  Đức Chúa Jêsus biết rõ SỰ KÊU GỌI của Ngài và muốn trung tín trong sự kêu gọi 

ấy. 
  Đức Chúa Jêsus biết TƯƠNG LAI của Ngài và muốn thuận phục theo. 
 
  Sự yên tâm là điều kiện tiên quyết cho những sự đảm nhiệm trọng đại. Chỉ có sự yên 

tâm  mới có thể MỞ RA được. 
  Sự yên tâm là điều kiện tiên quyết cho những sự đảm nhiệm thường tình. Chỉ có sự 

yên tâm mới có thể GẤP LẠI được. 
 
3. Biết MỞ RA chức vụ hầu việc cho tha nhân 
 
 Hãy Chú Ý Cung Cách Của Đức Chúa Jêsus  
  NGÀI KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ CẦN PHẢI CHỨNG MINH CẢ 
  NGÀI KHÔNG PHẢI NGẠI MẤT ĐIỀU GÌ CẢ 
  NGÀI KHÔNG PHẢI CHE GIẤU ĐIỀU GÌ CẢ 
 
4. NHẬN LÃNH chức vụ hầu việc từ người khác 
 
5. Không muốn có bất cứ điều gì xen vào MỐI QUAN HỆ của mình với Đức Chúa Jêsus 
 
6. Dạy về chức phận đầy tớ bằng việc NÊU GƯƠNG  
 
7. Sống một đời sống TRAO BAN PHƯỚC HẠNH
 
8. Sống đời sống ĐỐI NGHỊCH với chiều hướng của thế gian  
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