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I/ Phần Giới Thiệu : "hãy trở nên nhũng người bắt chước tôi !" 

Một người đáng để chúng ta bắt chước ! 
 
  

Sứ đồ Phao-lô được mọi người công nhận như là nhân vật nổi bật nhất của Tân Ước, chỉ sau 
Chúa Jê-sus - Chúa Cứu Thế của chúng ta.  Ảnh hưởng của ông rất lớn trên hội thánh của thế kỷ 
thứ nhất. Nhưng ngày hôm nay, sứ đồ Phao-lô vẫn còn ảnh hưởng trên các tín đồ và hội thánh, vì 
Phao-lô đã là tác giả của nhiều tín thư của Tân Ước.  

Nghiên cứu cuộc đời của vị Sứ Đồ này, và quá trình ông đã sống qua, là rất quan trọng, nếu 
chúng ta muốn đi sâu vào tư tưởng của ông và khám phá những nền tảng căn bản của thần học 
ông đã giảng dạy.  Nhưng nói đến cuộc đời của Phao-lô không phải là chuyện dễ.  Vì hoạt động 
của ông thời đó rất là hăng say và công việc ông đã phát triển thật là bao la.  

Phao-lô thật là một gương mẫu sống, một tấm gương để chúng ta bước đi theo. Và vì ông 
nhận thức được động lực của một tấm gương, ông không ngại viết nhiều lần  "hãy trở nên những 
người bắt chước tôi". 

-  1Cô. 4 :16 : "Vậy, tôi lấy điều đó khuyên anh em, hãy bắt chước tôi." 
-  1Cô. 11 : 1 : "hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng 

Christ vậy." 
-  Phil. 3 :17 : hỡi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu 

mực mà anh em thấy trong chúng tôi. " 
-  1Tê. 1 :6 : "Anh em đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức 

Thánh Linh mà tiếp nhân đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó."     
 
 

Chúng ta đều là những người bắt chước một cách  tự nhiên. 
 

* Trẻ con bắt chước cha mẹ chúng một cách tự nhiên và không cần suy nghĩ đắn đo,  nhất 
là khi chúng còn nhỏ. "Anh chị hãy nhìn trẻ con và biết ngay cha mẹ của chúng là ai ?" 

 Ghi chú cá nhân 
 

* Thanh thiếu niên cũng thường bắt chước bạn bè và những thần tượng của phong trào.  

 Ghi chú cá nhân 
 
 

* Các Cơ Đốc Nhân cũng là những người bắt chước. Phải chăng họ là sự phản ảnh của 
những lãnh đạo của hội thánh nơi họ lớn lên trong thuộc linh ?  

 Ghi chú cá nhân 
 
 

Còn chúng ta, chúng ta bắt chước ai ? Và những người khác bắt chước được gì ở nơi chúng ta ? 
 
 

"Trở nên một người gương mẫu không phải là một sự lựa chọn,  
mà một mệnh lệnh từ Kinh Thánh!" 

 

Trở nên một gương mẫu, là chứng tỏ thực tế của Đấng Christ và tạo nên sự khao 
khát sống cho Đấng Christ và hầu việc Ngài nơi những người sống chung quanh 
chúng ta, và đó là lý do Phao-lô đã tuyên bố trong 1Cô. 11 :1 : "hãy bắt chước tôi, 
cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy." 
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   Ghi chú cá nhân 
 

 
II/ Phao-lô & bối cảnh của ông 

 
 
 

Anh chị hãy xem phần phụ lục của dữ liệu nghiên cứu Tân Ước, 
Quyển 1 –  phần thứ 3  - 





   Ghi chú cá nhân 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sứ Đồ Phao-lô – một đời sống mẫu mực - 5 - 

 

 

 

III/   Phao-lô, người tiên phong khai mở đất mới 
 

 
Phao-lô là người đã triển khai nhiều hội thánh,và ngay cả khi ông không là nguồn gốc của một số 
hội thánh, chúng ta thấy ông nhanh chóng can thiệp vào để hổ trợ cho hội thánh mới sinh đó được 
tăng trưởng trong thuộc linh và trong kiến thức giáo lý. 
 
 

Giê. 4 :3 – 4 : "Vả Đức Giê-hô-va phán cùng người Giu-đa và cùng Giê-ru-sa-lem như 
vầy :  hãy cày mở ruộng mới các ngươi, chớ gieo trong gai góc.  Hỡi các ngươi là 
người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem, hãy tự cắt bì mình cho Đức Giê-hô-va, và cất 
dương bì khỏi lòng ngươi ! Bằng chẳng vậy, cơn giận ta sẽ phừng lên, đốt cháy các 
ngươi, không ai giập tắt được, vì việc các người đã làm." 
 
2 câu này mang ý nghĩa : 

 
-  một mệnh lệnh rất rõ ràng từ Đức Chúa Trời: cày mở - hay khai mở ruộng mới chứ không 
lo đến ruộng cũ. 

 
- một ưu tiên mà mỗi người hầu việc Chúa phải tập trung vào :  cẩn thận lắng nghe. 

 
Mỗi tôi tớ của Đức Chúa trời phải thực hiện và tuân theo : 
: 
 - một ưu tiên :  trở nên một người khai khẩn đất mới và duy trì chức vụ này. 
 

- khai mở- cầy mở: làm cho đất rộng trở nên dễ trồng trọt :  đốt cây, cỏ dại, rồi cày và trồng 
cây, lúa mới // Giê. 1 :10. 

 
 - một người đi khai mở:  một người đã thực hiện công việc cày mở - khai mở để biến đất 
thành ruộng mầu mở. 
 
 
1° -  Chúng ta hãy tìm hiểu một số đặc tính của người đi khai mở ruộng mới: 
 
a)  Đó là một người được hướng dẫn bởi khải tượng từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. 

"Nếu anh không có khải tượng, anh có thể ngồi kể lại được điều gì 
khi ngồi trước lửa hồng trong những đêm đông dài lạnh lẽo?". 

Châm ngôn của thổ dân ở Hoa Kỳ  
 
 
Khải tượng của Phao-lô: Công.  9 :10 đến 22 ; 13 :1 đến 3 ; 16 :6 đến 10 ; 26 :9 đến 32… 
 
- Hê. 12 :2 : "… nhìn xem Đức Chúa Jê-sus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin …" 
- Êph. 1 : 22 : "Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ 
làm đầu hội thánh…" 
- Châm. 29 :18 : "Đâu thiếu sự mặc thị, dân chúng phóng tứ …" 
 

"Một chức vụ mà không có khải tượng chỉ là một nghề (một công việc) 
Một chức vụ đến từ một khải tượng là một sự kêu gọi / một thánh chức." 

 
 

 Ghi chú cá nhân 
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1/  Chúng ta có nhận được từ Lãnh Đạo Thiên Thượng của chúng ta một ta một khải tượng 
không ?  
 

-   Khải tượng là gì. "Khải tượng là khả năng nhìn thấy những cơ hội tốt trong những tình 
huống hiện tại .  

 
  

 Ghi chú cá nhân 
 
 

-   Khải tượng không phải là một mơ ước, một điều tưởng tượng mông lung – mơ hồ =, một 
sự hiện thấy không căn bản, một cảm tưởng, hay ngay cả một ý tưởng cá nhân có nhiều 
căn bản vững chắc, một phương thức, một kế hoạch, một cảm xúc …   Khải tượng là một 
sự mặc khải đến từ Đức Chúa Trời !  
 
 

 Ghi chú cá nhân 
 
 

Một lãnh đạo với khải tượng của Đúc Chúa Trời có một điều gì  
để truyền đạt đến những người khác ! 

 
- Đa-vít, người đã làm hài lòng Đức Chúa Trời, đã nhận lãnh một khải tượng, và ông đã truyền 
đạt đến những người khác khải tượng đó, ông đã thực hiện những quyết định cần thiết: Thi. 
89 :19 đến 23  
 
Một châm ngôn của Trung Quốc đã nói: "Nếu anh có một khải tượng cho một năm, hãy trồng 
lúa ;  nếu anh có một khải tượng cho mười năm, hãy trồng cây ; nếu khải tượng của anh là dài 
hạn, hãy trồng người !" 

 
- Môi-se, trên núi Hô-rếp đã đứng trước khải tượng của Đức Chúa Trời đã ban cho đời ông, và 
lúc đó dân Hê-bơ-rơ bị bắt làm nô lệ dưới ách đô hộ của Pha-ra-ôn (Xuất.3 & 4).  
 (Xuất. 25 :9, 40 ; 26 :30 ; Dân. 8 : 4 ; Hê. 8 :5). 

 
- Sứ đồ Phao-lô : Công. 26 : 19 : « Tâu vua Ạc-gíp-ba, từ đó tôi chẳng hề dám chống cự 
với sự hiện thấy trên trời.»  Công. 9 : 1 & tiếp theo … 

 

 Ghi chú cá nhân 
 
 
 
2/ Đức Chúa Trời không hề thay đổi, ngày hôm nay Ngài vẫn muốn truyền đạt đến chúng ta 
khải tượng của Ngài.  
 

- Hê. 1 :2 :  
- Gióp 33 :14 đến  18  

 
- Ai là Đức Chúa Trời ?  
 

Sự khôn ngoan, quyền năng, thẩm quyền, sự vươn lên, sự thông sáng, chiến lược … 
tất cả đều đến từ sự hiện diện của Chúa chúng ta.  Trong Ngài đều có sự trọn vẹn ! 

 
-  Chương Trình Vĩ Đại của Ngài là gì, Ngài muốn thực hiện điều gì cho thế gian này của 
chúng ta ?  
 
  -  Chương trình của Ngài cho chính đời sống của chúng ta là gì  ?  
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- Chương trình của Ngài cho hội thánh của Ngài là gì : sự tăng trưởng, sự gầy dựng – 
nhưng bằng cách nào  ? 

 
1. Ma. 16 :18 ; 1 Phi. 2:5 ; 1 Cô. 3 :9 
2. Ês. 4:5 – 6 
3. 1 Cô. 3:9. 

 
-    Chương trình của Ngài cho thế hệ này: tình trạng thật sự, và làm sao có thể đụng 
chạm đến  thế hệ này ? 

 

 Ghi chú cá nhân 
 
      
3/   Sự thiếu vắng khải tượng . 
 

"(…) trong lúc đó, lời của Đức Giê-hô-va hiếm hoi, và những sự hiện thấy chẳng năng 
có" 1Sa. 3 :1 

 

 Ghi chú cá nhân 
 
 
 

- "Đâu thiếu sự mặc thị, dân chúng phóng tứ." Châm. 29 :18. 
 

 Ghi chú cá nhân 
 

 
 
4/  Lắng nghe lời của Đức Chúa Trời : "xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe !"… 1 Sa. 
3 :10.  

- Tiên tri A-ghê (1 :1 đến 13)   
- Sứ đồ Phao-lô (1 Cô. 2 : 9 – 12)  

 
« Một khải tượng được Đức Chúa Trời làm nẩy sinh trong tâm trí của một người – chứ 
không phải một chương trình, một kế hoạch đặt ra! » 

 
Có được một khải tượng, là biết nắm lấy, cảm nhận, hình dung những gì Đức Chúa Trời 
muốn chúng ta thực hiện, nơi nào và bằng cách nào Ngài muốn chúng ta làm công việc đó. 

 
Đáp lại với khải tượng của Đức Chúa Trời là hợp tác hoàn toàn với Ngài (tương giao mật 
thiết với Ngài) và tiến lên.  

 
 
Khải tượng được ban cho người lãnh đạo : "một lãnh đạo luôn luôn đi trước một khoảng cách  !" 
 

1. Sáng 6.. 
2. Hê. 8 :15  
3. Giô. 1 :1 - 9 
4. Êx. 32 :1 
5. «hãy viết cho thiên sứ của hội thánh …», Khải. 2 :2 – Hy-lạp : thiên sứ : sứ giả, sứ đồ 
– chúng ta có thể nói như một lãnh đạo  – Giăng đã truyền đạt đến những người khác 
những gì ông đã nhận lãnh và thấy được trong một khải tượng được bởi Đức Chúa Trời. 
 

 Ghi chú cá nhân 
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Nhận lãnh khải tượng để chia sẻ, truyền đạt đến những người khác : Êph. 3:3-9 ; Exr. 1 :2. 
 

Một lãnh đạo chia sẻ và truyền đạt lại cho ai khải tượng người đã nhận lãnh được từ Đức 
Chúa Trời? 

 
Sứ đồ Phao-lô đã truyền đạt đến cho những người anh em trung tín tất cả những gì ông 

nhận lãnh được từ Đức Chúa Trời: 2 Ti. 2 :1 & tiếp theo câu này : …"Vậy, hỡi con, hãy 
cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ.  Những điều 
con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người 
trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác."  
 

 
1. Nô-ê đã dành thời gian để chia xẻ những gì ông đã nhận lãnh được với những thân nhân 

trong gia đình của ông: Sáng. 8 :15 et 9 & tiếp theo câu này 
 
 

2. Môi-se sau giai đoạn của núi Hô-rếp, đã dấn thân trong đường lối mà Đức Chúa Trời đã 
chỉ dẫn cho ông.  Hành trình của ông có rất nhiều giai đoạn khác nhau : 

 

-   Giai đoạn đầu tiên: Xuất. 4:27 & 28 : "(…) Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng: 
Hãy đi đến đồng vắng, đón rước Môi-se. A-rôn bèn đi, gặp Môi-se tại núi của Đức 
Chúa Trời, và hôn người.  Môi-se thuật lại cho A-rôn mọi lời của Đức Giê-hô-va sai 
mình truyền, và các dấu lạ mà Ngài đã dạy mình làm." 

 

-   Giai đoạn thứ 2 : Xuất. 4:30a : "(…) Vậy, Môi-se đi cùng A-rôn, nhóm lại các 
trưởng lão dân Y-sơ-ra-ên.  A-rôn bèn thuật hết các lời của Đức Giê-hô-va đã phán 
cùng Môi-se, (…)". 

 

-   Giai đoạn thứ 3 : Xuất. 4 :30b và 31 : "(…) và làm những dấu lạ trước mặt dân 
sự.  Chúng bèn tin, hiểu rằng Đức Giê-hô-va đã thăm viếng dân Y-sơ-ra-ên, và 
thấy điều cực khổ của mình; chúng bèn cúi đầu và thờ lạy." 

 
 
3. Giô-suê là người kế vị Môi-se để lãnh đạo Y-sơ-ra-ên, và ông đã nhận lãnh từ Đức Chúa 

Trời chương trình dẫn dắt dân của Ngài trong cuộc chiến chinh phục xứ Ca-na-an (Giô. 
1:1 đến 9)  Trước khi vào cuộc và hành động, Giô-suê đã đi theo các giai đoạn khác nhau 
để truyền đạt lại cho dân Y-sơ-ra-ên khải tượng của Đức Chúa Trời. 

 
 

- Giai đoạn đầu tiên: Giô. 1:10 & 11 : "Bấy giờ Giô-suê truyền lịnh cho các quan trưởng 
của dân sự mà rằng:  Hãy chạy khắp trại quân, truyền lịnh này cho dân sự rằng: Hãy 
sắm sẵn thực vật, vì trong ba ngày nữa các ngươi sẽ đi ngang qua sông Giô-đanh 
này, đặng đánh lấy xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban cho mình làm 
sản nghiệp." 

 

- Giai đoạn thứ 2 : Giô. 1:12  & 13: "Giô-suê cũng nói cùng người Ru-bên, người Gát, 
và phân nửa chi phái Ma-na-se mà rằng.  Hãy nhớ lại điều Môi-se, tôi tớ Giê-hô-va, 
đã dặn các ngươi, khi người có nói: Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã cho các 
ngươi an nghỉ và ban xứ này cho các ngươi."  

 
- Giai đoạn thứ 3:  

 

 Ghi chú cá nhân 
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Giai đoạn thứ nhất: đừng hấp tấp, vội vã 
 

- Châm. 20 :18 : "Nhờ bàn luận, các mưu kế được định vững vàng; Hãy đánh giặc cách 
khôn khéo." 

 

- Châm. 21 :5 : "Các ý tưởng của người cần mẫn dẫn đến sự dư dật; Còn những kẻ khờ 
dại chỉ chạy đến điều thiếu thốn." 

 

- Công. 19 :36 :  "Bởi điều đó thật chối cãi chẳng nỗi, nên các ngươi khá ở yên, đừng 
làm sự gì vội vã."  

 
 
Giai đoạn thứ 2:  hãy dành thời giờ chia sẻ những gì chúng ta nhận lãnh được từ nơi Đức Chúa 
Trời với thân nhân của chúng ta, những người đồng hành với chúng ta trong chức vụ, những đồng 
nghiệp hay hợp tác với chúng ta.  

 
- Châm.  15 :22 : "Đâu không có nghị luận, đó mưu định phải phế ; nhưng nhờ có nhiều 
mưu sĩ, mưu định bèn được thành." 

 
Giai đoạn thứ 3:  khi những lãnh đạo đã nhận lãnh được khải tượng của Đức Chúa Trời, thì hãy 
truyền đạt lại khải tượng nào cho cả hội chúng – hội thánh, hay nhóm nhỏ mà chúng ta đang dẫn 
dắt, để cho mỗi người đều đồng bước vào khải tượng. 
 

 Ghi chú cá nhân 
 

 
a)    Một lãnh đạo sống và thể hiện những gì Đức Chúa Trời đã nói và truyền đạt lại cho 

người, người lãnh đạo tin cậy, sống với sự hiểu biết đó, và chia xẻ cũng như thực 
hiện những quyết định với khải tượng của Đức Chúa Trời ban cho. ….   

 
- Môi-se : Xuất 4 :28 đến 5 :1. 
 
- Giô-suê  : Giô. 1 ;  6 :12… 

 
- Phao-lô : Công.  16  

 

 Ghi chú cá nhân 
 
 

b) Một lãnh đạo là người luôn luôn năng nổ:  
 

- Năng nổ với sự khôn ngoan và thông sáng. 
 

 Ghi chú cá nhân 
 

-  Năng nổ nhưng với chiến lược. 
 

Có một đức tin vững chắc với một hành động của một du mục, không sống bám theo 
một nơi nào của thế gian này, nhưng đừng trở nên một đức tin của một du mục, và 
với hành động của một người chỉ sống bám chặt ở một cố định  

 
Sự kêu gọi của chúng ta là tiến tới …  Ma. 28. 
 

 Ghi chú cá nhân 
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c)  Một lãnh đạo là người có tâm tư của một người đi chinh phục. 
 

 Ghi chú cá nhân 
 

-  Hê. 11 : 8  
 
Dù người hầu việc Đức Chúa Trời không phải là người mạo hiểm, nhưng tôi tớ của 
Chúa luôn luôn phải đi tìm ý muốn của Chúa hơn là sự an toàn của chính mình. 

 
 
d) Một  lãnh đạo là người có sự sáng tạo. 
 

- Công. 19 :9 ; 17 :22 & các câu tiếp theo… 
 

 Ghi chú cá nhân 
 
-   Khải tượng của Đức Chúa Trời, chính là cả thế giới này – thế gian này: Mác 16 :15 ; Gi. 

3 :16; Công. 1 :8... 
 

- Đồng ruộng mới để khai khẩn: cả thế giới 
 

 
2° -  Công việc của người đi khai mở đất mới 
 

 Ghi chú cá nhân 
 

 
-  Nhổ rễ các cây hoang 
-  Chịu đựng sự đau khổ, đau buồn: Ês. 53 :10 ; Phi. 4 :15  
-  Thực hiện công việc của người đi tiên phong: Lu. 8 :1.  
-  Một chiến lược: chiếm lấy đất mới. Người đi khai mở đất mới phải biết chiếm lấy và gìn giữ 

mảnh đất để sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được bày tỏ.  Đối với tấm lòng của Chúa Jê-
sus, một làng hẻo lánh nhỏ bé cũng quan trọng như một thành phố. 

-  Thực hiện một công việc khai mở công trường. 
 

Bằng cách nào ? qua sự cầu nguyện, đầu tư vào những người thuộc linh và có ý chí, cũng 
như bằng Lời của Đức Chúa Trời. (1 Cô. 1 :18 ; Phil. 4 :15), bởi những phép lạ: phải có một sự 
khởi đầu – thí dụ Chúa Jê-sus bắt đầu thực hiện phép lạ đầu tiên ở tiệc cưới ở Ca-na (Gi. 2). 
  
 
Một "người đi khai mở đất mới" không phải là một "chuyên gia giải mã", người ấy có sự say 

mê trong công việc khai mở đất mới chứ không đam mê các con số. 
 
 

 Ghi chú cá nhân 
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IV/ Phao-lô, một lãnh đạo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Một lãnh đạo: một người dẫn đầu một nhóm, một tổ chức.  Một lãnh đạo là : một trưởng nhóm 
cương quyết để dẫn dắt đám đông theo mình. 
 
 Những đặc tính của sứ đồ Phao-lô như là một lãnh đạo là: 
 

1. 2 Cô. 10 :13 – 16 ; Philm. 14). 
2. Công. 20 :22 – 23 ; Gal.  2 :11 ; 2 Ti. 1 :7). 
3. Sự quyết chí. 

 
Khi Chrysostome bị bắt theo lệnh của hoàng đế La Mã, chánh quyền yêu cầu ông chối bỏ 

đức tin của ông, nhưng họ không thành công.  Do đó vị hoàng đã họp lại tất cả các quan thần của 
ông để quyết định phải làm gì với tù nhân đặc biệt này.   "Chúng ta có nên bỏ hắn vào ngục?" vị 
hoàng đế hỏi.  "tâu Bệ Hạ, không nên làm việc đó", một quan thần trả lời. "vì người này sẽ vui 
mừng được bỏ vào ngục,  Người này thích có sự tỉnh lặng để hưởng được ân điển của Thượng Đế 
của người."   

 
"Vậy chúng ta hãy xử tử hắn đi!" vị hoàng đế nói.  "tâu Bệ Hạ, cũng không nên làm việc đó." 

Một quan thần khác trả lời, "vì người đó lại càng vui mừng được chết. Người này nói rằng đối diện 
với cái chết, ông sẽ gặp gở Chúa của ông." 
 

"Chúng ta phải làm gì?" vị hoàng đế bâng khuân.  "tâu Bệ Hạ, , chỉ có một điều khiến cho 
Chrysostome đâu buồn," một quan thần khác đề nghị. "nếu chúng ta muốn làm cho Chrysostome 
đau khổ, thì chúng ta hãy tìm cách làm cho ông phạm tội.  Không có gì làm cho ông sợ hơn là tội 
lỗi." 

 
Chrysostome là một người quyết chí trong thâm tâm của ông,  

quyết chí để giữ vững đức tin của ông ! 
 

 
2) 2 Cô. 4 :14 ; 1Tê. 3 :7 
3) Công. 27 :25 & 2 Cô. 5 :7 – hãy xem lại đoạn nói về Phao-lô như người khai mở đất 

mới  
4) 2 Cô. 12 :15 
5) Phil. 3 :12 ; 1 Cô. 2 :3 ; 3 :5 ; 2 Cô. 3 :5 ; Rô. 15 :18 
6) 2 Cô. 12/ 6 ; 1 Cô. 15 : 6 ; Êph. 3 :8 ; 1 Ti. 1 :15 
7) Khả năng truyền đạt và thông tin, với số lượng các tín thư ông viết đã nói lên tài năng 

này của ông (các tín thư và các cuộc hành trình truyền giáo của ông) 
8) Khả năng lắng nghe, Phao-lô đã biết lắng nghe các hội thánh, và từng người một.  
9) Phil. 1:15 – 18 
10) Rô. 15:1 
11) 1 Cô. 9 :26- 27 
12) Công 24 :16 ; 1 Cô. 4 :4 ; 2 Cô. 2 :17 
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13) Côl. 1 :9, 28 ; 3 :16 
14) Rô. 12 :11 
15) 1 Cô. 9 :27  
 
16)  Thẩm quyền : danh từ "thẩm quyền" thường đi đôi với danh từ "trách nhiệm". "Tuy thế, 

lãnh đạo một nhóm, một tổ chức, không có nghĩa là "chìu chuộng", thỏa mản sự bướng 
bỉnh, hay thỏa hiệp với mọi tư tưởng khác biệt, hay hành vi – hạnh kiểm khác biệt.  Vì trong 
sự khiêm nhường, một lãnh đạo cũng vẫn phải duy trì thẩm quyền, dù không thuộc về ai, 
nhưng thẩm quyền đó vẫn được trao cho người lãnh đạo đó : thẩm quyền đến từ Lời của 
Đức Chúa Trời. Nhưng Lời của Đức Chúa Trời không phải đương nhiên chúc phước cho tất 
cả mọi công việc hay mọi sự mà không phân biệt sự sai trật, hay tội lỗi, hay người đi lầm 
đường hay người phạm tội biết ăn năn.."  Roger Barilier – một cựu mục sư ở thánh đường 
của Lausanne – Thuỵ Sĩ nói tiếng Pháp 

 

 Ghi chú cá nhân 
 
 

-  Giê. 3 :15 : "Ta sẽ ban các kẻ chăn giữ vừa lòng ta cho các ngươi, các kẻ sẽ lấy sự 
sáng suốt khôn ngoan mà chăn nuôi các ngươi." 

 
-  Giê. 23 :3 & 4 : "Ta sẽ nhóm lại những con sót lại của bầy của ta, từ các nước mà ta 

đã đuổi chúng nó đến. Ta sẽ đem chúng nó trở về trong chuồng mình ; chúng nó sẽ 
sanh đẻ thêm nhiều. Ta sẽ lập nên những kẻ chăn nuôi chúng nó ; thì sẽ chẳng sợ, 
chẳng hãi nữa, và không thiếu một con nào, Đức Giê-hô-va phán vậy." 

 
Một  lãnh đạo phải biết trước hết trách nhiệm rồi mới đảm nhận một thẩm quyền được giao 
phó. 

 
Đức Chúa Trời luôn luôn ban cho chúng ta sự lựa chọn trong sự lãnh đạo, và khi chúng ta 
nhìn về Phao-lô, chúng ta thấy được bằng chứng của một lãnh đạo xứng đáng được chúng 
ta bước theo : 

 
-    Phao-lô không hành động theo những tiêu chuẩn của xã hội chung quanh (thế gian), mà 
chỉ bước theo tiêu chuẩn của Chúa Jê-sus.  “Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi đến mà phán 
rằng: Các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan 
lớn thì lấy quyền thế mà trị dân.  Trong các ngươi thì không như vậy; trái lại, trong 
các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi;  còn kẻ nào muốn làm 
đầu, thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta 
hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc 
nhiều người." (Ma.20:25 - 28)  
 
-    luôn luôn đi tìm sự giáo huấn, nuôi dưỡng, đào tạo, gầy dựng … những người nam và 
những người nữ dưới thẩm quyền dẫn dắt của mình.  Mục đích của một lãnh đạo với khải 
tượng Đức Chúa Trời ban cho chính là sự quy đạo của những người đã đi lầm đường và sự 
nên thánh của những thánh đồ;  động lực của một lãnh đạo như thế mới là tình yêu thương:  
 

14 2 Cô. 5 :14 : "Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi 
tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết." 

 
-    một lãnh đạo với khải tượng Đức Chúa Trời không đi tìm những tư lợi cá nhân nhưng 
trước những quyền lợi cho những người cộng tác với mình và cho các hội thánh.  
-    một lãnh đạo với khải tượng Đức Chúa Trời biết thực hiện những quyết định và đảm 
nhận những quyết định đó.  

 
1)  Đối diện với những nan đề, khó khăn khác nhau, khả năng lãnh đạo là chính yếu.  
2)  Khả năng lãnh đạo cần phải được trông thấy và luôn luôn hiện diện trong tổ chức 
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V/ Phao-lô, một giáo sư 
 

 

"Tôi đã bắt đầu cuộc cách mạng với tám mươi hai người. 
Nếu phải làm lại một lần nữa, tôi chỉ chọn mười hay mười lăm người là tối đa, nhưng 

những người tràn đầy niềm tin. 
Anh chị em không cần phải đông người, điều chính yếu là anh chị em có niềm tin nơi hành 

động của mình và một kế hoạch để hành động theo!" 
Fidel Castro 

 

 
- 2 Ti. 2 :1 & 2 : "Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm 

cho mình mạnh mẽ.  Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, 

hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác." 
 

Một trong những đặc tính của sứ đồ Phao-lô là ông luôn luôn quan tâm đến sự đào tạo của 
những người cộng tác với ông, và cũng như cho tất cả các tín đồ.  Giáo huấn là một phần 
chính yếu nằm chức vụ của ông.   

 
Hãy đọc : Ma. 28 :18 à 20 & Êph. 2 :7 đến 16. 

 
 
A/  Sự đào tạo phải được thiết kế với hai trình độ. 
 

1. Trình độ các lãnh đạo của hội thánh 
2. Trình độ các nhân sự của mỗi ban ngành, và cho tất cả các tín đồ. 
 

 Ghi chú cá nhân 
 
 
 
1) Thiết kế hệ thống đào tạo các lãnh đạo hội thánh trước hết 

«Học hỏi, là biết thay đổi.  Đó là một quy trình biến đổi cả đời sống của một người.  Cũng có 
nghĩa là tiến bộ từ những gián đoạn và thất bại, biết phá vở đi kiến thức đã thu thập trước 
đây để xây dựng lại một kiến thức mới để có thể xác nhập cả hai kiến thức một cách hài 
hòa.» G. De Veccki « Aider les élèves à apprendre » (Giúp Đở Các Học Viên Học Hỏi) 

 
"Con người ngu xuẩn là người không bao giờ biết thay đổi." Georges Clémenceau  

 
Richard Forster : "Sự nông cạn là sự rủa xả của thời đại của chúng ta ! " 

 
(Thi 45 :1 & các câu tiếp theo: "Lòng tôi cảm tác một chủ đề hay, tôi sẽ ngâm những 
vần thơ cho vua, lưỡi tôi là ngòi bút của văn sĩ đại tài"- bản dịch mới) 

 

 Ghi chú cá nhân 
 
 

3 lý do chính yếu cho sự đào tạo : 
1) 
2)  
3)  

 Ghi chú cá nhân 
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2 hiểm nguy luôn luôn rình rập mọi lãnh đạo : 
 

hiểm nguy đầu tiên, là sự dậm chân tại chổ :  
 

Một châm ngôn Do-thái nói :  "một người khôn ngoan khi người  ấy còn đi tìm kiến thức, 
nhưng người trở nên ngu xuẩn ngay khi người ấy tự nghĩ mình đã biết tất cả." 

 

 Ghi chú cá nhân 
 
 
 
hiểm nguy thứ hai cho một lãnh đạo, chính là sự bận rộn.  
 

"Sự bận rộn là một căn bệnh của văn hóa của chúng ta !"  
"Sự bận rộn là sự tập trung trên những công việc được quy định hơn là sự đào tạo và biến 
đổi của một người  !" 

 

 Ghi chú cá nhân 
 
 
 
Những bằng chứng sống: 
 

Robert Lopatin tưởng chừng như đã quá muộng.  Khi còn bé, ông mơ ước trở nên 
một bác sĩ.  Nhưng ông lại theo học kinh doanh và bước vào cộng tác với doanh nghiệp sản 
xuất các sản phẩm khóa và ổ khóa của cha của ông.  Hai muơi bảy năm sau, khi cha của 
ông quyết định bán đi doanh nghiệp của ông, Robert nghĩ là ông sẽ về hưu.  Nhưng một 
hôm, khi đến dự một tiệc cưới của một người bạn, Robert có cơ hội nói chuyện với một bác 
sĩ trẻ mới ra trường và giấc mơ thời thơ ấu của ông bỗng dưng hiện ra trở lại trong tâm trí 
của ông.  Một giấc mơ luôn luôn nằm trong tiềm thức của ông.  Năm 51 tuôi, Robert quyết 
định trở lại đại học để trở nên một bác sĩ!  Việc này đòi hỏi rất nhiều nỗ lực từ nơi ông, 
nhưng ông đã thành đạt.  Năm 56 tuổi, ông đã đậu được bằng bác sĩ và hiện giờ đang làm 
việc trong một trung tâm y tế ở Bronx.  Ngay cả những tuần lễ làm việc 100 giờ và những 
đêm trực không làm ông nản chí! Như chính ông đã nói : "tôi như đã chết và đã sống lại !" 
Robert Lopatin trở nên bác sĩ khi ông đã 56 tuổi.  

 
Grandma Moses (Cụ bà Moses) đã bắt đầu vẽ tranh năm 75 tuổi và cụ bà lừng danh 

với một sự nghiệp của 26 năm sau đó !  
 

Nô-ê đã 500 tuổi khi ông bắt đầu đóng chiếc tàu ! Ai có thể nói là giỏi hơn Nô-ê ! 
 
 
Hay đeo đuổi học vấn của anh chị em, dù việc đó có thể trông như quá khó, dù chúng ta không còn 
đủ trí nhớ, hay quá bận với công việc mưu sinh hằng ngày …  
 
Học vấn, kiến thức, là tự giữ mình trong sự tỉnh thức  ! 
 

-  2 Ti. 2 :1 : ""Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm 

cho mình mạnh mẽ. (…)."  
 

-  2 Ti. 2 :15 : "hãy chuyên tâm làm cho đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm 
công không chỗ trách được lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật."  

 
Phao-lô không bao giờ lãng quên hay không quan tâm đến kiến thức và sự học vấn cá nhân của 
ông.  
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2)  Sự đào tạo cho mọi tầng lớp trong hội thánh 

- 2 Ti. 2 :2 : "(…) Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người 

chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác." 
 
 

 Ghi chú cá nhân 

 

 
a)  Tại sao phải đào tạo – huấn luyện ? 
 

- 
- 
- 
- 
- 
 

 Ghi chú cá nhân 
 
 

 

 
b)  Những mục đích của sự đào tạo – huấn luyện là gì ? 
 

1 – Hê. 5 :11 đến 14 ; 2Phi. 3 :18. 
 
“Trong bối cảnh của Kinh Thánh, sự dạy dỗ không mang ý nghĩa học hành như chúng ta 
thường hiểu, danh từ này cũng không phải giới hạn trong lãnh vực rao giảng.  Đó chính là 
khả năng truyền đạt những ý nghĩa về Lời của Đức Chúa Trời để áp dụng vào trong đời 
sống của chúng ta.  Một nguời có ân tứ giảng dạy sẽ giúp đở những anh chị em khác tiến 
triển đến một đời sống phù hợp hơn với Lời của Đức Chúa Trời.” được trích dẫn  

 
 

2 – Cô. 3:16 ; 2Ti. 3:16 & 17 ; Êph. 4:13 
"Ai ngừng học hỏi sẽ ngừng sống !" 

 
3 – Êph. 4 :12 đến 16 ; 2Ti. 3 :17  

 
4 –  Êph. 4 :14 & 15  

 
5 – Công. 2 :41 đến 47. 
 
"một hội thánh chỉ tập trung duy nhất trên sự truyền giáo chỉ là một cái giỏ đầy lổ  thủng; một 
hội thánh chỉ tập trung duy nhất trên giáo huấn sẽ là một chậu cá không có dưỡng khí; 
nhưng một hội thánh vừa truyền giáo vừa đào tạo, huấn luyện sẽ kinh nghiệm được sự tăng 
trưởng!"  
 

 Ghi chú cá nhân 

c)  Sự đào tạo – giáo huấn sẽ dựa trên căn bản nào ? 
Sự đào tạo – giáo huấn do sứ đồ Phao-lô đem đến dựa trên ba (3) lãnh vực : kiến thức (sự 

thu thập kiến thức), áp dụng – thực hành (sự nhân ra – sinh sản) và đời sống (sự biến đổi).  
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1. kiến thức : 2Phi. 3 :18  : "Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu 
Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời 
đời! A-men. 
 

 Ghi chú cá nhân 
 
 
 
2. áp dụng – thực hành. “ phòng ta có chậm đến, thì con biết làm thể nào trong nhà Đức 
Chúa Trời, tức là Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật vậy” 1Ti. 
3 :15. 
 

 Ghi chú cá nhân 
 
 
3. đời sống – hay trở nên: “hãy đến và xem” (Gi. 1 :39)  ; “hãy học theo ta” (Ma. 11 : 29) ; 
“các ngươi hãy theo ta ” (Ma. 4 :19 ;  8 :22) ; “môn đồ trọn vẹn sẽ được bằng thấy mình” (Lu. 
6 : 40). "Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu 
thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ.” (1Ti. 4 :12). 
 
Cô. 1 : 28 : "Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, 
dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước 
mặt Đức Chúa Trời." 

 Ghi chú cá nhân 
 
 

d)  Những trình độ đào tạo – giáo huấn . 

4 trình độ đào tạo – giáo huấn : 

1 –  Đào tạo – giáo huấn những người mới tin . 
"Giáo huấn, là đảm bảo các học viên học đúng theo trình độ của mình.  Trọng tâm trong sự 
giáo huấn, không phải là giáo viên, hay giáo trình, mà chính giáo viên, nhu cầu và sự tiến 
bộ, tăng trưởng của học viên … ! 
 

 Ghi chú cá nhân 
 
 
Các ví dụ : 
 
1) Chúa Jê-sus : Ma. 11 : 1 ; 21 : 23 ; Mác 4 : 1 ; 6 : 6 ; 8 : 31 ;     Gi. 7 : 4 ; 8 : 2. 
Ma. 9 : 36 : "Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, 
và tan lạc như chiên không có kẻ chăn." 
& Ma. 15 :30: "Bấy giờ có đoàn dân rất đông đến gần Ngài, đem theo những kẻ què, đui, 
câm, tàn tật và nhiều kẻ đau khác, để dưới chân Đức Chúa Jêsus, thì Ngài chữa cho họ 
được lành."  

 
2) Hội thánh của những thế kỷ đầu tiên: Công. 1 & 2 ; 2 : 40 đến 42 ; 11 :19 đến 30  

 
3) Sứ đồ Phao-lô   : Công. 19 :8 đến 11  

 
Hai quan điểm chủ yếu : 

  
- Thứ nhất  
 
- Thứ nhì  
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2 – Đào tạo – giáo huấn những Cơ Đốc Nhân. Công. 19 :9 

 

 Ghi chú cá nhân 

 
3 – Đào tạo – giáo huấn những lãnh đạo. Công. 20 :17 – 21 ;  20 :31 & 32 ;  16 :1 - 45. 
 

 Ghi chú cá nhân 

 

Một người đã hỏi nhà truyền giáo Billy Graham : "Nếu như ông là một mục sư trong một hội 
thánh lớn, trong một thành phố lớn, kế hoạch hoạt động của ông sẽ là gì?"  Billy Graham trả lời : 
"tôi nghĩ những công việc đầu tiên của tôi sẽ là nhóm lại một nhóm nhỏ chừng tám đến mười hai 
người, mỗi tuần vài giờ, dù thoạt nhìn việc đó trông đắc tiền và tốn nhiều chi phí. Và ngoài chi phí 
ra, việc đó đòi hỏi rất nhiều thời giờ và nỗ lực của cả đôi bên, tôi và những người cộng tác thân cận 
với tôi.  Tôi sẽ chia sẻ với họ tất cả những gì tôi có được, trong suốt một năm.  Nhưng tôi sẽ đào 
tạo được 12 người lãnh đạo tại thế, và mỗi người sẽ đào tạo thêm 12 người khác.  Tôi đã biết một 
hai hội thánh thực hiện một chương trình như thế. Và những hội thánh này hoàn toàn được biến 
đổi! Tôi thiết nghĩ chính Đấng Christ đã ban cho chúng ta định hướnh và khung làm việc như thế.  
Chúa đã dành rất nhiều thời giờ với mười hai người chứ không phải với một đám đông lớn. Thật 
vậy, chúng ta thấy được trong Kinh Thánh là mỗi cuộc gặp gở của Chúa với đám đông, kết quả 
không mỹ mản lắm.  Nhưng kết quả thành công hơn khi Chúa dành thời giờ và sống với mười hai 
môn đồ, trao đổi với họ trong nhiều giờ với họ."   

 

Alexandre de Rhodes (linh mục công giáo Jésuite từ thành phố Avignon Pháp), đã được 
xem như là sứ đồ cho Việt Nam với một ảnh hưởng và công việc rất lớn cũng đã có một chiến lược 
được tóm lại với 3 điểm: 

1. Rao giảng Phúc Âm cho mọi người.  
 
2. sửa soạn những người mới tiếp nhận đức tin đến giai doạn phép Báp-tem với một học hỏi 

chính xác và kỷ lưởng của những nền tảng về Giáo Lý Cơ Đốc. Alexandre de Rhodes đã 
đem rất nhiều nỗ lực thiết lập một hệ thống giáo lý tín lý bằng tiếng Việt để cho mọi người 
thông hiểu giáo lý Cơ Đốc.  

 

3. Đào tạo các lãnh đạo tương lai.  Ngay sau khi ông đến Viẹt Nam, Alexandre de Rhodes đã 
đặt tất cả trọng tâm vào công việc này.  Năm 1652, nhà giáo sĩ không bao giờ biết mệt này 
đã viết và cho phát hành quyển sách « Lịch sử của Vương Quốc Tonkin (Miền Bắc Việt 
Nam) và những tiến bộ lớn sự rao giảng Phúc Âm đã đem đến cho vương quốc này từ  
năm 1627 đến năm 1646. » Quyển sách này đưa ra ý tưởng là sự truyền giáo của Phúc 
Âm cho dân địa phương bởi sự thành lập, đào tạo, và phong chức những giáo sĩ, và linh 
mục, tu sĩ của dân địa phương thì mới tránh được những sự chống đối và sự bắt bớ, có khi 
đưa đến đổ máu chỉ vì sự kỳ thị chủng tộc.  Nói chung, sự truyền giáo Phúc Âm từ bên 
trong một nước. 

Dưới lãnh đạo đầy nhiệt tình và quyết chí của Alexandre de Rhodes giáo hội Công Giáo La Mã 
Việt Nam đã biết được một sự thành công lớn lao, mặc dù bị chống đối và bắt bớ ! 
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4 -  Đào tạo và huấn luyện một nhóm chính xác. Êph. 4 :12 đến 16 "(…) để các thánh được 
trọn vẹn trong công việc của chức vụ và sự gầy dựng thân thể Đấng Christ" 
2 Ti. 3 :17 : "hầu cho người Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành."  
 
Thí dụ: 
 

17) Sự đào tạo – huấn luyện những người truyền giáo :  "người truyền giáo và công việc truyền 
giáo"…etc.… 

e)  Bằng cách nào đào tạo – huấn luyện ?   

-   3 sự suy gẫm : 

 1 – 

 2 - 

 3 – 

 

 Ghi chú cá nhân 

 

-  Vài thí dụ: 

 
- Những buổi tối học theo chủ đề chính xác: "HÀNH TRÌNH BƯỚC ĐI CÀNG GẦN HƠN VỚI 

ĐỨC CHÚA TRỜI"  
 

 MỤC TIÊU : Khích lệ một sự đồng hành mật thiết hơn với Đức Chúa Trời, và một chức vụ 
của một Cơ Đốc Nhân, môn đồ của Chúa Jê-sus. 

 Thời hạn của loạt bài nghiên cứu : 14 đêm (1 đêm mỗi tuần học kéo dài 45 phút) 

 Miêu tả loạt bài nghiên cứu : 
1. Anh chị em có phải là một môn đồ của Chúa Jê-sus không? 
2. Những ân phước nhận lãnh và những trách nhiệm sống như là một Cơ Đốc Nhân  
3. Những buổi nhóm giữa anh chị em. 
4. Những nguyên tắc của sự cầu nguyện 
5. Thực tập trong sự cầu nguyện 
6. Nghiên cứu Kinh Thánh  
7. Phước hạnh trong sự ca hát 
8. Lớn lên trong sự hiểu biết về Chúa Jêsus-Christ 
9. Vượt qua và chiến thắng tội lỗi 
10. Biết nhận thức điều lành và điều xấu 
11. Cơ Đốc Nhân và những công việc thiện 
12. Hội thánh và anh chị em 
13. Tăng lên những cơ hội tốt để truyền giáo 
14. Tiếp tục trong sự tăng trưởng. 

Một thí dụ khác : "HIỂU BIẾT NỀN TẢNG CHÍNH YẾU CỦA ĐỨC TIN" 

 MỤC TIÊU : xây dựng và củng cố nền tảng của đức tin de la foi 

 Thời hạn của loạt bài nghiên cứu :  10 đêm (1 đêm mỗi tuần học kéo dài 45 phút) 

 Miêu tả loạt bài nghiên cứu : 

1. Kinh Thánh : “Một ngọn đèn đặt dưới chân tôi …” 
2. Đức Chúa Trời, vĩ đại và toàn năng: “Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời, và đó là 

tên của Ta” 
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3. Chúa Jêsus-Christ : “Đức Chúa Trời và Vua của chúng ta” 
4. Đức Thánh Linh: “Chúa ngự trị và Đấng ban cho sự sống” 
5. Con người: “Chúng ta thật ra là ai ?” 
6. Kẻ thù nghịch của chúng ta : “Con rắn được gọi là ma quỉ” 
7. Sự cứu rỗi quá lớn lao: “lúc trước tôi mù, nay tôi đã thấy được” 
8. Hội thánh : “Một nơi ở xa căn nhà” 
9. Một tương lai sáng chói: “Chúng ta sẽ đi về đâu?” 
10. Đêm gặp gở để đặt câu hỏi / và trả lời. 

"Chúng ta cần phải sống trong đời sống của người khác thì mới hiểu được những gì người ấy nhìn 
thấy và cảm nhận !" William Barclay 
 
 

 Ghi chú cá nhân 
 
      



Sứ Đồ Phao-lô – một đời sống mẫu mực - 20 - 

VI/ Phao-lô : thông điệp  & thái độ, cách cư xử của ông 
  

 

Công. 20 :17 – 31 : "Từ Mi-lê, Phao-lô sai người sang Ê-phê-sô triệu 
tập các trưởng lão của Hội Thánh. Khi họ đến đông đủ, ông trình 
bày : "Anh em biết nếp sống tôi trong suốt thời gian qua, từ ngày 
tôi mới đặt chân đến Tiểu Á.  Tôi hầu việc Chúa với cả lòng khiêm 
nhường, đổ nhiều nước mắt, chịu đựng những cuộc thử thách do 
âm mưu ám hại của người Do-thái. 
 
Tôi công bố cho anh em đủ điều lợi ích, không giữ lại chút nào, dạy 
dỗ anh em giữa công chúng cũng như từ nhà này qua nhà khác.  
Tôi khuyến cáo cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp phải ăn năn trở 
về với Đức Chúa Trời và tin nhận Chúa Giê-su. 
 

Kìa nay được Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi về Giê-ru-sa-lem, chẳng biết sẽ gặp những gì 
tại đó.  Tôi chỉ biết một điều : trong mỗi thành phố, Thánh Linh đều bảo tôi rằng ngục tù và 
hoạn nạn đang chờ đón tôi.  Tuy nhiên tôi chẳng kể mạng sống mình là quý, miễn sau chạy 
xong cuộc đua và hoàn tất chức vụ nhận lãnh từ nơi Chúa Giê-su, để xác chứng cho Phúc 
Âm về Ân Sủng Đức Chúa Trời. 
 
Kìa, nay tôi biết rằng tất cả quý anh em đã được nghe tôi truyền giảng về Nước Đức Chúa 
Trời không một ai còn thấy mặt tôi nữa.  Vì thế hôm nay tôi xin thưa rằng tôi trong sạch , 
không phải chịu trách nhiệm về máu của một ai.  Vì tôi đã công bố cho anh em biết tất cả ý 
định của Đức Chúa Trời, không giữ lại điều gì. 
 
Anh em hãy giữ lấy mình và toàn thể bầy chiên mà Thánh Linh đã đặt anh em làm giám mục, 
để chăn dắt Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình.  Tôi biết 
rằng sau khi tôi ra đi, sẽ có muông sói dữ tợn xen vào giữa anh em, chẳng dung tha bầy 
chiên đau.  Và giữa anh em sẽ có những người nổi lên dùng lời xuyên tạc để lôi cuốn các 
môn đồ theo họ. 
 
Vậy anh em phải tỉnh thức, hãy nhớ rằng trong suốt ba năm, cả ngày lẫn đêm tôi không 
ngừng đổ nước mắt khuyên bảo mỗi người luôn." bản dịch mới 
 
 
 Những lời lẽ này thật là một sự tổng kết và một di chúc của một người bước đi theo Đức 
Chúa Trời để lại cho hậu thế. 
 
 Vào thời điểm ông gặp các tín đồ ở thành Ê-phê-sô, Phao-lô đã trở về quá khứ (như một hồi   
ức).  Trong ánh nhìn của ông xem lại quá trình ông đã đi qua, Phao-lô nhấn mạnh và làm nỗi bật 
hai điều: 
 
 1° - Thông điệp của ông, 
 2° - Thái độ - cách cư xử của ông. 
 
 
1° -  Thông điệp của Phao-lô 
 
 a)  một thông điệp được giảng dạy với can đảm: "tôi không biết sợ..." câu 20. theo 

bản phiên dịch Pháp ngữ 

 Ghi chú cá nhân 
 
 b)  một thông điệp được giảng dạy với sự cân đối: "...truyền giảng & dạy dỗ..." 

câu 20c. 

 Ghi chú cá nhân 
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 c)  một thông điệp được giảng dạy rõ ràng : "... Tôi công bố cho anh em đủ điều 

lợi ích, không giữ lại chút nào, ..." các câu 20 & 27. 
 

 Ghi chú cá nhân 
 
 
 

 d)  một thông điệp được giảng dạy với sự sức dầu của Đức Chúa Trời. 

"Những bài giảng thật hay sẽ đem đến sự ca ngợi cho diễn giả, thầy truyền giáo, nhưng sự 
giảng dạy được thấm sâu bởi Đức Thánh Linh sẽ thúc đẩy những thính giả ca ngợi Đức 
Chúa Trời." 

"Tất cả mọi người giảng dạy Kinh Thánh đều có thể được tràn đầy Thánh Linh và bất cứ ai  
khi được lời giảng của một người như thế đều cảm nhận và tin chắc là Đức Chúa Trời thật 
sự ở cùng người ấy." 

Charles FINNEY (1792-1875 – Hoa Kỳ) 

 Ghi chú cá nhân 
 
 
 

2° -  Thái độ của Phao-lô. 
 

 Ghi chú cá nhân 
 

 
"Khi anh ấy đứng trên bục giảng, tôi tin tất cả những gì anh ấy nói,  

nhưng khi anh ấy bước xuống, tôi không còn tin anh ấy nữa!" 
 
 
Hãy trở nên trước khi làm một điều gì : "hãy đi và trở nên các nhân chứng cho ta, chứ Chúa 
không nói – hãy đi và hay nói..." 
 
Trở nên để thực hiện một công việc hiệu quả hơn : "Hãy đi và môn đồ hóa ..."Ma. 28 :18 - 20 và 
Công. 1 : 8. 
 

a) Phao-lô đã bước đi trong đời sống của Thánh Linh : "...ràng buộc bởi Thánh 
Linh..." câu 22. 
 
 

 Ghi chú cá nhân 
 
 
 b) Phao-lô đã bước đi bởi đức tin : "... chẳng biết sẽ gặp những gì ..." câu 23. 
 

 Ghi chú cá nhân 
 
 

c) Phao-lô đã bước đi trong sự vui mừng: "... miễn là tôi hoàn tất cuộc đua trong sự 
vui mừng ..." câu 24. - dịch từ bản phiên dịch Pháp ngữ  

 

 Ghi chú cá nhân 
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d) Phao-lô đã bước đi trong sự chính trực.  Công. 24 :16, :"Do đó, tôi luôn luôn cố 
gắng giữ giữ lương tâm không chê trách trước mặt Đức Chúa Trời và loài người." 
 

 Ghi chú cá nhân 
 
 

1/ Định nghĩa của sự chính trực ? 
 

2/ Bản chất của sự chính trực. 
 
3/ Những đặc tính của sự chính trực. 

 

 Ghi chú cá nhân 
 
 
 
 e) Phao-lô đã trực tiến và nhìn về phía trước: Phil. 3 :12 đến 14 
 

..."vì chính tôi đã được Chúa Cứu Thế Giê-su chiếm đoạt"... câu 12 b  – bản phiên 
dịch mới 

 

 Ghi chú cá nhân 
 
 

... "Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải hay được hoàn hảo rồi, nhưng tôi cứ theo 
đuổi để đoạt cho được giải, ..." – bản phiên dịch mới 

 
1) Phao-lô đã biết để lại sau lưng ông những chiến thắng. 
Ở mỗi chiến thắng, mỗi thành đạt, chúng ta được kêu gọi : 
 
-   cảm tạ Đức Chúa Trời, 
-  biết tiến lên và bỏ lại chiến thắng đó sau lưng chúng ta, 
-  tiếp tục tiến lên để đạt đến những chiến thắng khác, mới hơn và lớn hơn.  
 

 Ghi chú cá nhân 
 
 

2) Phao-lô cũng đã biết để lại sau lưng ông những thử thách và những gian nan, khó khăn 
ông đã gặp phải. 
..."dẫu chúng ta nói vậy, vẫn còn đang trông đợi những việc tốt hơn từ nơi anh em...." 
Hê. 6 :9. 

 

 Ghi chú cá nhân 
 
 

3) Ông cũng đã biết để lại sau lưng ông những tổn thương, những đau buồn và những thất 
vọng. 

 

 Ghi chú cá nhân 
 

... "Ta đã chiến đấu anh dũng trong trận mạc, đã hoàn tất cuộc chạy đua và giữ vững 
đức tin ..." 

 
"... Hiện nay ta đang đợi mão hoa chiến thắnh dành cho người công chính  ..." 2 Ti. 
4 :7-8 .  Bản phiên dịch mới 
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Chúng ta hãy trở nên những Phao-lô của thế hệ chúng tan, trực tiến về phía trước, tiến đến 
những chiến thắng mới, những thử thách mới, và dám để lại sau lưng tất cả như Phao-lô đã 
dám bỏ lại sau lưng ông, và chỉ đặt ánh nhìn của chúng ta nơi Đấng Christ. 

 
 
 
 
 

"Nếu anh đi chậm lại, họ sẽ ngừng bước; 
Nếu anh yếu đi, họ sẽ gục ngã; 

Nếu anh thiếu sự nồng ấm, họ sẽ bị chết cóng; 
Nếu anh chỉ trích, họ sẽ đập đổ ; 

Nếu anh nghi ngờ, họ sẽ tuyệt vọng ; 
Nếu anh không còn định hướng, họ sẽ khinh thường anh; 

 
 

NHƯNG 
 
 

Nếu anh trực tiến, họ sẽ vượt qua anh ; 
Nếu anh đưa bàn nhân ái, họ sẽ sẳn sàng dâng hiến cuộc đời của họ; 

Nếu anh cầu nguyện, thì chắc chắn họ sẽ được biến đổi !" 
 

 

 

Fernand de Ligny 
 
 
 
 

 Ghi chú cá nhân 
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VII – PHỤ LỤC 

 

Chức vụ là một gánh nặng quá nặng nề để đảm trách một mình. 

  Sứ đồ Phao-lô cho A-bô-lô như "người cùng làm việc với Đức Chúa Trời …" ; (1 Cô. 3 :9, bản 
phiên dịch mới) Qua nhưng lời lẽ này, Phao-lô đã nhìn nhận là chức vụ, thánh chức, là một gánh nặng rất 
khỏ đảm trách một mình, và chỉ có thể thực hiện được nếu mỗi người trong chúng ta nhìn nhận là chúng ta 
đều cùng làm trong một ruộng đồng, và cũng làm việc cùng với  Đức Chúa Trời. 

Những anh em mang thánh chức của Lời của Đức Chúa Trời, các mục sư, những anh em trong ban 
lãnh đạo của hội thánh, những anh em cộng tác với giáo hội, những giáo sĩ, những anh em có chức vụ tại thế 
-- tất cả đều không làm việc một cách đơn độc.  Chúng ta làm việc, hợp tác với họ. 

Phao-lô đã nhìn nhận điều này một cách rõ ràng và với mọi người là ông cũng cần có A-bô-lô.  
Những hạt giống mà Phao-lô đã gieo sẽ chết đi nếu A-bô-lô không tốn công tưới trồng những hạt giống này.  
Khi chúng ta hầu việc Đấng  Christ, chúng ta là những người hợp tác với nhau, những người hổ trợ và thêm 
sức cho nhau. Những người có một chức vụ lẽ loi không bao giờ tồn tại ; họ thất bại.  

Trong cánh rừng Muir ở phía Bắc thành phố San Francisco (Hoa Kỳ), anh chị có thể thấy những cây 
séquoias cao lớn của vùng duyên hải.  Những cây này chỉa thẳng lên trời như một thánh đường của những 
cây cổ thụ.  Anh chị cũng sẽ thấy là những cây cổ thụ này không lớn lên một cách đơn độc.  Chúng dựa vào 
nhau để lớn lên, chịu vào nhau trong suốt quá trình tăng trưởng. Những rễ của các cây cổ thụ này đan vào 
nhau, mỗi một cây cổ thụ này chịu đựng và hổ trợ cho các cây khác khi giông tố và bảo thổi qua cánh rừng.  
Đó cũng là lý do tại sao những cây séquoias đã tồn tại qua bao thế kỷ. 

 

Chúng ta cũng là những người cùng làm việc với Đức Chúa Trời. 

Những trách nhiệm trong thánh chức hầu việc Đấng Christ rất nặng nề, mệt mỏi để chúng ta tự mang 
lấy một mình.  Chỉ trừ khi chúng ta thức dậy mỗi buổi sáng với cảm nhận là chúng ta cùng làm việc, cùng 
sống với Đức Chúa Trời, thì anh chị mới đảm nhận nỗi các trách nhiệm này. Nếu anh chị thực hiện một chức 
vụ mà không có sự đảm bảo là anh chị hợp tác với Đức Chúa Trời, anh chị sẽ giống như người tài xế một xe 
vận tải chở xăng mà hình đã được đăng trên nhiều báo mới gần đây.  Người tài xế này đã đổ đầy bồn chứa 
xăng của chiếc xe chở xăng để đem giao cho những điểm mua xăng.  Nhưng anh chị ngồi trong ca-bin xe, 
trước tay lái mà không đi đến đâu cả !   

Tại sao thế ? Trong lúc anh đang đi giao xăng, xe vận tải của anh lại hết xăng. Cũng thế, anh chị sẽ 
hết xăng nếu anh chị có cảm nhận là Đức Chúa Trời không cùng bước đi với anh chị trong một công việc, 
hay trong chức vụầno đó. 

Mục sư trưởng đáng kính Ian Thomas, bây giờ đã đến tuổi 90, đã từng đi khắp thế giới từ thế chiến 
thứ hai, đã nhấn mạnh là chỉ khi CHÚNG TA CÓ ĐẤNG Ở CÙNG, thì chúng ta mới hoàn tất thánh chức 
được.  Ông đưa ra một găng tay màu trắng và đặt trên bục giảng, rồi yêu cầu găng tay đó tự cầm lấy Kinh 
Thánh. Đương nhiên găng tay đó sẽ không thể cử động hay làm một việc gì cả.  Cho đến khi chính mục sư 
Thomas cho tay mình vào trong găng tay. 

Lúc đó, tất cả những gì bàn tay làm được, găng tay cũng sẽ làm được.  Thánh chức của chúng ta là 
một sự hợp tác chặt chẻ với Đức Chúa Trời, và chỉ có như thế thì  Đức Chúa Trời có thể thêm sức cho 
chúng ta, những con người, với thấn thể của Ngài.  

Anh chị hãy trở nên một người bảo vệ, tranh đấu cho các anh em trong cùng thánh chức với mình, 
cũng như   Và anh chị hãy luôn luôn nhờ rằng khích lệ, hổ trợ họ.  Và anh chị cũng hãy để cho những anh 
em khác hổ trợ và khích lệ anh chị. Và anh chị hãy nhớ thánh chức của anh chị là một sự hợp tác chặt chẻ 
với Đức Chúa Trời. 

 
Draper James 


