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đã được phát triển bởi nhiều người và đã được kiểm chứng thực tế ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế 
giới. Chúng tôi hy vọng rằng sự ảnh hưởng và kết quả của những giá trị này sẽ khiến cho chức vụ phát 
triển lãnh đạo của chúng ta càng phong phú hơn. 
Chúng tôi đến với một tấm lòng phục vụ các bạn qua đời sống và tài liệu của chúng tôi. Lời cầu nguyện 
và khải tượng của chúng tôi là mỗi một cộng động tin Chúa sẽ có những lãnh đạo hiệu quả giống như 
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được dấy lên một cách tự nhiên và có chủ ý trên đất nước các bạn và khắp thế giới     
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Phần 1 – Nhu cầu phát triển những lãnh đạo đặt trọng tâm vào Đấng 

Christ   

Nhu cầu thiết yếu của Hội thánh  
 

Sứ mạng: Phát triển những lãnh đạo để dẫn dắt giống như Chúa Giêxu  
 
Khải tượng: mỗi một cộng động tin Chúa sẽ có những lãnh đạo hiệu quả, và tất cả 
các lãnh đạo sẽ có những người cố vấn hiệu quả giống Đấng Christ. 

 

 

 

 

 

 

 
 

! Lãnh đạo giống như Chúa Giêxu – Sự Phát triển lãnh đạo từ “Trong ra Ngoài” 
" Một sự kêu gọi tinh thần phục vụ  

" Chú trọng vào những vấn đề Tấm lòng và Cá tính  

! Kết quả - Sự tăng trưởng các lãnh đạo Nước Trời cho một phong trào Nước Trời  
" Các lãnh đạo có Chất lượng hơn  

" Số lượng các Lãnh đạo nhiều hơn  

Chào mừng các bạn đã đến với “cuộc gặp gỡ biến đổi này” này. Chúng ta cầu xin Chúa hiện 
diện giữa vòng chúng ta khi chúng ta cùng nhau tăng trưởng suốt những ngày này. Trong cuộc 
gặp gỡ này, nhóm cố vấn của bạn sẽ đóng một vai trò rất quan trọng bởi vì chúng ta sẽ có cơ 
hội suy nghĩ, học hỏi, đối thoại và cầu nguyện cùng nhau. 

 
1. Bạn đã có bao giờ có một người cố vấn thuộc linh quan trọng trong đời sống của mình 

chưa? Bạn sẽ mô tả họ như thế nào? Họ đã có những ảnh hưởng gì?  
 
 
2. Bạn hy vọng sẽ kinh nghiệm điều gì qua phần huấn luyện này? 
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Cố vấn là gì? 
 
Sự cố vấn theo Kinh thánh  
 
Dành thời gian để đọc và thảo luận những câu Kinh thánh sau: 

! Giăng 13:5-15 

! Giăng 15:13-16 

! Công vụ 11:21-26 

! Công vụ 18:24-27 

! 2 Ti-mô-thê 3:10-15 

! 2 Ti-mô-thê 2:1-2 

 
 
Hãy ghi lại những suy nghĩ của bạn về sự cố vấn từ những câu Kinh thánh này dự trên các câu 
hỏi sau: 
 
 
1. Một số đặc tính của một người cố vấn hiểu quả là gì? 
 
 
 
 
 
 
2. Trong quá trình cố vấn, người cố vấn sẽ làm gì? 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kết quả của quá trình cố vấn này là gì? 
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 Định nghĩa của sự Cố vấn đem đến sự Biến đổi  
 

Sự Cố vấn đem đến sự Biến Đổi là … Chủ động nối kết vào đời sống của một ai đó và trở 
thành một trong những công cụ của Chúa để giúp đỡ người đó trở thành con người như 
Chúa muốn và làm tất cả những điều Ngài muốn họ làm.  

1. Chủ động – Những quá trình có chủ ý trong việc … 
! Cầu nguyện để tìm kiếm tấm lòng và sự hướng dẫn của Chúa trong các mối quan hệ tôi đang cố vấn. 
! Có một tinh thần “chuyển giao” cho người khác những gì Chúa đã ban cho tôi. 
! Điều chỉnh những ưu tiên của tôi và lên kế hoạch để cố vấn người khác.  
! Tìm kiếm những người cố vấn và người có nhu cầu cần cố vấn  
! Chủ động xây dựng những mối quan hệ cho mục đích cố vấn  

 

2. Kết nối vào đời sống của một ai đó  – Những quá trình quan hệ qua lại trong việc … 
! Cầu nguyện để Chúa làm mối quan hệ của chúng ta sâu sắc hơn và có sự khôn ngoan để nhận biết 
tấm lòng của họ  
! Dành thời gian thường xuyên cho nhau  
! Tạo sự tin tưởng, để nhờ đó được phép nối kết vào đời sống của họ  
! Chia sẻ đời sống và câu chuyện của tôi một cách thích hợp để mời gọi người khác bước vào mối quan 
hệ thân mật hơn. 
! Lắng nghe để thật sự có thể hiểu được tấm lòng của người khác  
! Quan sát những lãnh vực quan hệ chính yếu trong đời sống của người được cố vấn (Đức Chúa Trời, 

gia đình, tài chính, chức vụ… vv) để nhận biết được những lãnh vực nào cần được tăng trưởng. 
 

3. Và trở thành một trong những công cụ của Chúa để giúp đỡ – Những quá trình làm 
gương trong việc … 

! Cầu nguyện sự hiện diện và quyền năng của Đức Thánh Linh trong tôi  
! Luôn luôn tăng trưởng và học hỏi trong đời sống riêng của tôi với tư cách là một người theo Chúa. 
! Trung thực và minh bạch với người được cố vấn về sự tăng trưởng, những nan đề và khó khăn của 

riêng tôi. 
! Luôn khiêm nhường và thực tế về những đóng góp của tôi cho người khác  
! Hợp tác với những người khác cũng đang có sự ảnh hưởng trong đời sống của người được cố vấn  
! Duy trì một tấm lòng phục vụ thay vì có thái độ cai trị trong các mối quan hệ của chúng ta. 

4. Giúp người đó trở thành người mà Đức Chúa Trời muốn họ trở thành và làm điều 
Ngài muốn họ làm – quá trình biến đổi của… 
! Cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài và sự kêu gọi của Ngài trên đời sống họ  
! Hỏi những câu hỏi mạnh mẽ làm kích thích sự nhận xét và sự tự đánh giá  
! Khích lệ tất cả những bước tích cực trong hướng phát tăng trưởng  
! Tham gia trong việc kể lại những lời chứng cá nhân với nhau và với người khác  
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! Giúp họ nhận diện và phát triển ý định (ân tứ, khả năng, đam mê) và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời 
dành cho họ 

! Giúp họ nhận diện những lĩnh vực của sự tăng trưởng ngăn trở sự kêu gọi của Đức Chúa Trời  
! Cầu nguyện, thờ phượng, và học Kinh Thánh cùng hướng tới sự tăng trưởng cá nhân  
! Cùng làm việc với người khác về sự tăng trưởng cá nhân 
! Đưa ra những trách nhiệm phải giải trình hợp lý cho họ  
! Giải thoát để cho một người tăng trưởng vượt quá khả năng của tôi để tạo sự đóng góp  
! Thách thức họ tư vấn và tự nhân bội  
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Phần 2 – Những vấn đề nòng cốt trong việc phát triển những 
người lãnh đạo đặt Đấng Christ làm trọng tâm  

 

“Sự thiếu” thuộc linh của chúng ta 
Tất cả chúng ta đều có một hệ thống thuộc linh thiếu mà Kinh Thánh gọi là “xác thịt”. Xác thịt chỉ về bản chất thuộc 
thể bao gồm những ký ức và thói quen cũ của con người sa ngã.  

Xác thịt trái ngược với Thánh Linh 
Tuy nhiên, khi một người được sanh lại, một động lực mới toàn bộ trở nên khả thi. Chúng ta có một bản tính mới và 
một nguồn lực mới trong con người thuộc Đức Thánh Linh. Nhưng trừ phi chúng ta đựa vào Đức Thánh Linh  (Ga-la-
ti 5:16-25; Rô-ma 8:1-13), nếu không “hệ thống thiếu” của chúng ta sẽ tự hoạt động. 

Lãnh đạo xác thịt 
Bất chấp về văn hóa, ngôn ngữ và hệ phái, những người lãnh đạo Cơ Đốc dường như cùng chia sẻ nhiều khuynh 
hướng xác thịt giống nhau như những người lãnh đạo thế gian: quyền hành, thế lực, giả hình, kiêu căng, và những 
điều khác. Một người lãnh đạo, hướng dẫn giống như Chúa Giê-xu là người theo Đấng Christ qua việc bước đi trong 
quyền năng của Đức Thánh Linh và sống thể hiện những giá trị biển đổi của Ngài. 

Những chuyển biến các giả trị biến đổi 
 
    Bỏ lại những giá trị lãnh đạo  Theo đuổi những giá trị lãnh đạo 
 và thực hành theo xác thịt và thực hành theo Đức Thánh Linh 

Xây dựng thành quả cá nhân 
Tin tưởng và hành động như thể Đức Chúa 
Trời chủ yếu hành động trên thế giới qua tôi, 
qua chức vụ của tôi, hoặc tổ chức của tôi; tin 
tưởng và hành động độc lập với các Cơ Đốc 
nhân khác như thể họ “kém quan trọng.”  

 Xây dựng vương quốc Đức Chúa Trời 
Có sự hiểu biết cá nhân và toàn diện về 
vương quốc của Đức Chúa Trời và cái nhìn 
tìm kiếm sự vinh hiển của Đấng Christ và 
đẩy mạnh vương quốc của Ngài trên khắp 
thế giới. 

Những môi trường của kiểm soát 
Sống và lãnh đạo theo nền tảng thành tích 
hoặc môi trường có kiểm soát, là điều tạo ra 
sự cạnh tranh, thái độ phê phán, tự cao về 
công bình riêng hoặc kiệt quệ. 

 Môi trường của ân điển 

Lãnh đạo dựa trên công việc đã hoàn thành 
của Đấng Christ; sống và dẫn dắt trong sự 
khiêm nhường, cởi mở, và yêu thương; đối 
xử với người khác bằng sự chấp nhận, tha 
thứ, chân thật và có trách nhiệm giải trình 
bằng tình yêu.  

Lãnh đạo dựa trên quyền lực 
Lãnh đạo chủ yếu dựa trên địa vị, quyền lực 
và ảnh hưởng chính trị; thường dựa trên lôi 
kéo hoặc uy quyền của tổ chức; thiếu tin cậy 
và trao quyền cho người khác. 

 Lãnh đạo mang tính đầy tớ 

Dẫn dắt và ảnh hưởng người khác qua mối 
quan hệ chân thực, chính trực và phục vụ; 
hiến dâng để đáp ứng như cầu của người 
khác và trao quyền cho họ để được thành 
công. 

Chủ nghĩa đẳng cấp và tự phụ 
Cố gắng để thành thạo cách cá nhân trong 
mọi lãnh vực của trách nhiệm lãnh đạo; sống 
như một người lãnh đạo căng thẳng và xa 
cách; khó làm việc với người khác như một 
phần của thân thể. 

 Cộng tác và cộng đồng 
Dẫn dắt với tư cách là một phần của một đội 
ngũ cùng cộng tác với nhau để thực hiện 
công việc của Đức Chúa Trời; ảnh hưởng 
qua mối quan hệ; có trách nhiệm khai trình 
với nhau, ủy quyền và trao quyền/cho phép 
người khác. 
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Thêm người lãnh đạo khác cách tình cờ 
Số người lãnh đạo ít và không tương xứng 
được phát triển qua sự tin cậy chủ yếu trên 
hình thức hoặc qua những chương trình công 
thức hóa. Cây là gốc rễ của việc tập chú vào 
định lượng (con số và kết quả thấy được).  

 Nhân bội người lãnh đạo cách có chủ ý 

Nhân bội chức vụ lãnh đạo tăng trưởng qua 
việc kèm cặp về ân tứ, tái sản sinh ra những 
người lành đạo, những người có tấm ước 
muốn và tận tâm, khiêm nhường và có chiến 
lược mở rộng vương quốc của Đức Chúa 
Trời (chất lượng) . 

Chúa Giê-xu phán, “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 …” – Ma-thi-ơ 20:25-26
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Chuyển đổi giá trị #1:  
Từ xây dựng thành quả cá nhân đến xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời 

 
“…Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài 

sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” – Ma-thi-ơ 6:33 
 

Một người lãnh đạo được Chúa Giê-xu biến đổi là người …  nhắm vào việc thay đổi từ 
– xây dựng thành quả cá nhân – đề cao chính mình, chức vụ của mình , hoặc tổ chức của 

mình đến chỗ 
– xây dựng vương quốc Đức Chúa Trời – tìm cách làm vinh hiển Đấng Christ và thúc đẩy 
vương quốc Đức Chúa Trời bằng cách đụng đến mọi lãnh vực của đời sống, chức vụ và 

văn hóa. 

 
Nghiên cứu 
trường hợp 

trong Tân Ước: 
 

 Đê-mê-triu 
  

Người lãnh đạo 
xây dựng vương 
quốc của riêng 

mình, không phải 
của Đức Chúa 

Trời. 

 
Nghiên cứu 

trường hợp trong 
Tân Ước: 

 
Ti-mô-thê 

 
Người lãnh đạo 
xây dựng vương 
quốc Đức Chúa 
Trời, không phải 
của riêng mình 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Xây dựng đế quốc”  

Tôi đã viết mấy chữ cho Hội thánh rồi, nhưng Đi-ô-trép là kẻ ưng đứng đầu 
Hội thánh không muốn tiếp rước chúng ta. Cho nên, nếu tôi đến, tôi sẽ bới 
việc xấu người làm, là lấy lời luận độc ác mà nghịch cùng chúng ta. Điều 
đó còn chưa đủ, người lại không tiếp rước anh em nữa, mà ai muốn tiếp 
rước, thì người ngăn trở và đuổi ra khỏi Hội thánh. 

Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ, nhưng bắt chước điều lành.                                                                                   
– 3 Giăng 9-11 

 
! Đê-mê-triu bị lên án vì điều gì? (9-10) 
 

 
! Giăng cảnh báo gì về tham vọng xấu xa đó? (11) 
 
 
 

“Xây dựng vương quốc” 

Vả, tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Jêsus, kíp sai Ti-mô-thê đến cùng anh em, 
để tới phiên tôi, tôi nghe tin anh em, mà được yên lòng. Thật vậy, tôi không có 
ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em: ai nấy đều tìm lợi 
riêng của mình, chớ không tìm của Đức Chúa Jêsus Christ. Nhưng anh em đã 
biết sự trung tín từng trải của người; và biết người là trung thành với tôi về việc 
Tin Lành, như con ở với cha vậy.      – Phi-líp 2:19-22 

 
! Ti-mô-thê được khen ngợi vì điều gì? (19-21) 
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! Phao-lô vui mừng như thế nào về hoài bão tin kính đó? (22) 
Quá trình cố vấn/kèm cặp một người lãnh đạo của vương quốc 
 
Phi-e-rơ được Chúa Giê-xu lựa chọn và ban cho một vị trí đặc biệt trong việc thiết lập vương 
quốc của Ngài. Nhưng điều đó không có nghĩa là Phi-e-rơ không còn cần sự khích lệ, trách 
nhiệm giải trình, và sự sửa đổi từ Chúa và Cứu Chúa và người thầy cố vấn Giê-xu của ông để 
nhờ đó ông không tìm kiếm lợi ích cho cá nhân của mình. 
 
 
Lưu ý quá trình cố vấn biến đổi trong Ma-thi-ơ 16:13-28.  
 
 
! Lời tuyên xưng của Phi-e-rơ có ý nghĩa như thế nào? (15-17) 
 
 
 
! Phi-e-rơ trở lại với khuynh hướng xác thịt của mình như thế nào và Chúa Giê-xu đáp lại 

như thế nào? (22-23)  
 
 
 
! Lời quở trách cứng rắn này có làm giới hạn tiềm năng hoặc vị trí của Phi-e-rơ với tư cách là 

người lãnh đạo vương quốc không? Những lời của Chúa Giê-xu khích lệ Phi-e-rơ và những 
người khác như thế nào? (24-28) 

 
 
 
Khi Phi-e-rơ trở thành người lãnh đạo chú tâm về vương quốc, hãy lưu ý lời cảnh báo của ông 
với hội thánh về việc “xây dựng đế chế” của các giáo sư và người lãnh đạo giả trong 2 Phi-e-rơ 
2:1-3. 
 
! Vì sao Phi-e-rơ cảm thấy dễ dàng và mạnh mẽ trong lời cảnh báo về các giáo sư giả với hội 

thánh? (1-2) 
 
 
 
! Là những người lãnh đạo trong hội thánh của Đấng Christ, chúng ta phải giữ chúng ta khỏi 

những điều gì? Chúng ta nhận được sự khích lệ từ những điều gì? 
 
 

Nhìn cận cảnh … chuyển đổi giá trị thuộc vương quốc Đức Chúa Trời 

Thảo luận theo nhóm nhỏ những câu hỏi sau đây về giá trị chuyển đổi: 

1. Giá trị chuyển đổi này là gì? Thể hiện bằng lời của chính bạn. 

2. Bạn đánh giá thế nào về văn hóa lãnh đạo trong đất nước của mình dựa trên giá trị 
chuyển đổi này? 
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3. Trở ngại lớn nhất trong việc nhìn thấy sự chuyển đổi giá trị này đang diễn ra trong đất 
nước của bạn là gì? 

 
Giá trị biến đổi #1 Đánh giá cá nhân 

Đánh giá vị trí của bạn trong suy nghĩ của mình, những giá trị và thực hành trong bảng giá trị biến đổi bên 
dưới. Khoanh tròn một trong những con số trong cột giữa, cho thấy bạn chọn câu nào trong hai câu phát 
biểu trong hai cột bên cạnh. Ví dụ: Nếu bạn chọn số “1”, thì câu phát biểu bên cột trái tiêu biểu cho bạn 
trong hầu hết thời gian; nếu bạn chọn “10” thì câu bên cột phải phù hợp với bạn; số “5” cho thấy bạn đứng 
giữa hai ý đó. Cũng hãy trả lời cho các câu hỏi bên dưới. 
 
 

Xây dựng thành quả cá nhân … đến … Xây dựng vương quốc ĐCT 

Tôi không có ý tưởng rõ ràng về 
vương quốc của Đức Chúa Trời và 

giá trị của nó  

Hiểu biết về vương 
quốc Đức Chúa Trời 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Tôi hiểu về vương quốc của Đức 
Chúa Trời và tôi muốn xây dựng nó, 

cho dù tôi phải trả giá gì đi nữa  

Tôi có khuynh hướng nhìn chức vụ 
của tôi, công việc của tôi, hội thánh 

của tôi, gia đình của tôi, v.v. là vương 
quốc của Đức Chúa Trời. 

Đức Chúa Trời đã ban những điều 
này cho tôi 

Quyền sở hữu 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Chức vụ, công việc, hội thánh, gia 
đình, v.v. đều thuộc về Đức Chúa 

Trời. Ngài ban cho và Ngài có thể cất 
đi. Dù thế nào tôi cũng chúc dụng 

danh Ngài 

Tôi muốn được chú ý. Vì thế chức vụ 
là về chính tôi, tôi luôn tìm điều tốt 
nhất và xây dựng danh tiếng của 

mình.   

Vinh quang 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Chức vụ là về Đức Chúa Trời. Mong 
muốn sâu xa nhất của tôi là Ngài 
được tôn kính và vinh hiển  

Về sự thành công, tôi phải được công 
trạng.  Về sự thất bại, người khác 

phải chịu trách nhiệm 

Thành công & thất 
bại 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Đức Chúa Trời nhận hết mọi  công 
trạng cho sự thành công và tôi nhận 
trách nhiệm vì sự sai sót và thất bại 

của tôi  

Tôi dành phần lớn thời gian và sức 
lực của mình để xây dựng vương 

quốc của tôi  

Quyền ưu tiên 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Tôi dành hầu hết thời gian và sức lực 
của tôi trong việc xây dựng vương 

quốc của Đấng Christ  

Tôi không có sự thích thú, thời gian 
hoặc nguồn lực cho sự cộng tác. Tôi 
xem chức vụ như sự ganh đua giữa 

tôi và các mục sư và các chức vụ 
khác  

Cộng tác 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Tôi làm việc trong sự cộng tác bởi vì 
Đức Chúa Trời ban phước khi thân 

thể của Ngài hoạt động hợp tác 
chung với nhau  

Cầu nguyện là ý kiến hay, nhưng tôi 
qua bận để đặt cầu nguyện lên hàng 

đầu  

Cầu nguyện trước 
hết 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Tôi có nhiều điều quan trọng để làm 
đến nỗi tôi phải đặt ưu tiên cho sự 

cầu nguyện  

Đáp ứng mọi sự trông đợi của người 
khác là điều tôi được kêu gọi để phục 
vụ, tôi hoàn toàn tham gia vào trong 

chức vụ dành cho họ  

Sự trông đợi 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Tôi dạy dỗ người của mình xếp 
những sự trông đợi của họ vào 

những sự trông đợi vương quốc vĩ 
đại của Đức Chúa Trời  
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Phản ảnh: 
! Bạn làm tốt những lãnh vực nào ở trên?  Đức Chúa Trời khích lệ bạn như thế nào từ điều này? 

! Dựa trên đánh giá cá nhân của bạn theo giá trị biến đổi của việc chuyển từ việc xây dựng vương 
quốc của bạn đến việc làm vương quốc của Đức Chúa Trời lớn lên, Đức Chúa Trời nói gì với bạn về 
việc thay đổi mà bạn cần làm? 

! Điều gì giữ bạn “đóng neo” bên cột bên trái? Những sợ hãi đó là gì? Bạn từng trải qua điều gì trong 
quá khứ? Có áp lực và/hoặc sự dồn nén nào không? Những khía cạnh nào trong văn hóa của bạn 
ngăn cản sự thay đổi? 

! Về phần của bạn, bạn cần thực sự ăn năn về điều gì? Có những thay đổi cụ thể nào trong lối sống, 
chức vụ và/hoặc sự lãnh đạo của bạn mà bạn cần bổ sung?  
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Chủ nghĩa luật pháp và điều khiển đối xử với người khác như thế 
nào? 
 
Đọc Ma-thi-ơ 23:23-28 trong đó Chúa Giê-xu nói về và trực tiếp chỉ về những người lãnh đạo tôn giáo Y-
sơ-ra-ên, là những người, theo những giá trị biến đổi, có thể được gọi là “những người lãnh đạo bên cột 
trái.”  
 

1. Mô tả phản ứng của Chúa Giê-xu đối với chủ nghĩa luật pháp dựa trên những câu này.  Xin cụ 
thể. 

 
 
 
2. Từ những câu này, kết quả của những người lãnh đạo theo chủ nghĩa luật pháp là gì? 

 
 
 

3. Vì sao và thế nào những người lãnh đạo trở thành chủ nghĩa luật pháp? 
 
 
 
Ân điển đối đãi với người khác như thế nào? 
 
Ngược lại với người Pha-ri-si, lưu ý trường hợp nghiên cứu sau đây về một người lãnh đạo ở “bên phải” 
không tôn cao mình như thế nào, không điều khiển hoặc vận động lôi kéo người khác, hoặc thái độ sai 
khiến “thích hợp”. Thay vào đó hãy lưu ý đến ân điển, lòng nhân từ và lòng thương xót trong trường hợp 
này.  Đọc Lu-ca 7:36-50 
 
1.  Những phẩm chất và khả năng nào thu hút Chúa Giê-xu để đụng đến người đàn bà này trong ân 
điển? 
 
 
 
2.  Si-môn, một người lãnh đạo tôn giáo, và đáp ứng như thế nào với Chúa Giê-xu và ân điển của Ngài? 
 
 

Chuyển đổi giá trị #2:  
Từ môi trường điều khiển đến môi trường ân điển 

“thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui 
mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi 
người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng 
phải chăm về lợi kẻ khác nữa.” – Phi-líp 2:2-4 

Người lãnh đạo được biến đổi bởi Đấng Christ là người ... đang được nắm chặt càng 
thêm và cá nhân bởi năng quyền và sự kỳ diệu của ân điển; kinh nghiệm sự tan vỡ và 

sự thương xót; và đối đãi với người khác bằng sự chấp nhận, thương xót và yêu thương  
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3.  Bằng cách nào đời sống quá khứ của người phụ nữ này ảnh hưởng đến mối quan hệ của bà với 
Chúa Giê-xu? 
 
Sự tan vỡ và chức vụ 

Sự tan vỡ cá nhân là cơ sở để chúng ta hiểu được sự giàu có của ân điển của Đức Chúa Trời. Chỉ 
khi chúng ta bị tan vỡ khỏi sự kiêu hãnh của mình, khỏi cảm giác có quyền và khỏi sự tự mãn, và 
khỏi quyền lực và sự kiểm soát của chúng ta, thì chúng ta mới có thể đối xử với người khác bằng ân 
điển. 
 
Nghĩ về ẩn dụ các con trai hoang đàng (Lu-ca 15:11-32) xem xét tấm lòng của người cha đã chuyển 
các con của ông từ bên trái sang bên phải như thế nào: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Cũng lưu ý sự tự nhận thức của Phao-lô ngay cả khi ông tăng trưởng trong sự trưởng thành thuộc 
linh, chức vụ có hiệu quả và tuân theo Đấng Christ. Theo thứ tự niên đại, Phao-lô coi mình như: 

1. 49 SC – Ngang bằng với các sứ đồ khác (Ga-la-ti 1:16-2:10) 
2. 53 SC – Thấp nhất trong vòng các sứ đồ (1 Cô-rinh-tô 15:9) 
3. 61 SC – Thấp nhất trong số những người của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 3:8) 
4. 65 SC – Đầu của những kẻ tội nhân (1 Ti-mô-thê 1:15) 
 
Nhìn lại sự tiến bộ trong đời sống của Phao-lô và thế nào Đức Chúa Trời đã biến đổi ông bằng bằng 
làm ông càng ngày càng khiêm nhường hơn. Bạn nghĩ điều gì xảy đến trong đời sống của Phao-lô 
đã dẫn ông đến chỗ gia tăng lòng khiêm nhường? 
 
Sự tan vỡ không phải là điều chúng ta làm. Đúng hơn, nó đến với chúng ta trong sự xếp đặt của 
Đức Chúa Trời cho các sự kiện của đời sống. Chúng ta có thể học được gì từ sự tan vỡ? Từ những 
câu chuyện của những người của Đức Chúa Trời? Từ một người khác? Từ chính đời sống của 
bạn? Làm thế nào sự tan vỡ lại là công cụ Đức Chúa Trời sử dụng để đưa chúng ta từ những người 
lãnh đạo bên trái sang những người lãnh đạo bên phải? 

	  	  	  	  	  	  Con cả 
 

• Từ chối 
• Có quyền 
• Biết cha từ xa 
• “Đúng” nhưng sai 
• luật pháp 
• Chú ý vào công việc 
• Lạc mất 
• Chết 
• Nghe 
• Kiêu ngạo 
• Bướng bỉnh 

	  	  	  Con Út 
 

• Ăn năn 
• Nắm bắt 
• Kinh nghiệm cha cách mật thiết 
• “Sai” nhưng đúng 
• Yêu thương 
• Nhắm vào mối quan hệ 
• Tìm được 
• Sống 
• Lắng nghe 
• Khiêm nhường 
• Tan vỡ 
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Nhìn cận cảnh … vào chuyển biến giá trị ân điển 

Thảo luận theo nhóm nhỏ những câu hỏi sau đây về chuyển đổi giá trị này: 

1. Giá trị chuyển đổi này là gì? Thể hiện bằng lời của chính bạn. 

2. Bạn đánh giá thế nào về văn hóa lãnh đạo trong đất nước của mình dựa trên giá trị chuyển 
đổi này? 

3. Trở ngại lớn nhất trong việc nhìn thấy sự chuyển đổi giá trị này đang diễn ra trong đất nước 
của bạn là gì? 
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Giá trị biến đổi #2 Đánh giá cá nhân 

Đánh giá vị trí của bạn trong suy nghĩ của mình, những giá trị và thực hành trong bảng giá trị biến đổi bên 
dưới. Khoanh tròn một trong những con số trong cột giữa, cho thấy bạn chọn câu nào trong hai câu phát 
biểu trong hai cột bên cạnh. Ví dụ: Nếu bạn chọn số “1”, thì câu phát biểu bên cột trái tiêu biểu cho bạn 
trong hầu hết thời gian; nếu bạn chọn “10” thì câu bên cột phải phù hợp với bạn; số “5” cho thấy bạn 
đứng giữa hai ý đó. Cũng hãy trả lời cho các câu hỏi bên dưới. 

 

Những môi trường của sự điều 
khiển … đến… Những môi trường của ân điển 

Tôi cảm thấy Đức Chúa Trời là 
giao việc khắc khe, xa cách, vắng 

mặt và khó để làm hài  

Cái nhìn về Đức 
Chúa Trời 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của tôi, 
người “Cha” mà Con của Ngài phải chịu 

chết để cứu tôi và làm tôi thành của riêng 
Ngài  

Chìa khóa kéo dài sự thay đổi đời 
sống là cố gắng hết sức để làm 

vui lòng Ngài  

Tăng trưởng 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Chìa khóa biến đổi thật là mối quan hệ 
sâu xa với Ba Ngôi  

Tôi luôn chiến đấu với cảm giác 
của tôi như là một sự thất bại 

trước mặt Đức Chúa Trời  

Sự tha thứ 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Tôi luôn cảm nhận được sự tha thứ & 
được Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Thế 

yêu mến sâu sắc  

Sống thánh khiết không phải là 
điều quan trọng. Con người thật 

ai cũng có lầm lỗi   

Sống thánh khiết 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Sự thánh khiết là điều quan trọng, nhưng 
nó chỉ có thể khi chúng ta bước đi trong 

sự mật thiết với Đức Chúa Trời  

Tôi bị điều khiển bởi sự xấu hổ 
và/hoặc cảm giác tội lỗi 

Xấu hổ & nhân 
dạng 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
Tôi biết tôi thuộc về Đức Chúa Trời 

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần 
những luật lệ để giữ mình đi 

thẳng 

Luật lệ/Luật pháp 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Chúng ta cần luật pháp của Đức Chúa 
Trời (không phải con người) để tiếp tục 
đem chúng ta đến với thập tự giá 

Tôi không có sự hiểu biết mang 
tính thực hành về Đức Thánh 

Linh là ai và làm thế nào để bước 
đi trong Ngài  

Đức Thánh Linh 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Tôi đang học để thưởng thức sự mật thiết 
quý báu với Đức Chúa Trời qua sự cư trú 

của Đức Thánh Linh  

Thành thật mà nói, đôi khi tôi rất 
kiêu ngạo về ân tứ, khả năng và 

thành tựu của tôi  

 “Sự khoe khoang” 
của tôi #1 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Tôi tự hào về giá cao cả mà Chúa Giê-xu 
phải trả để khiến một người như tôi trở 
thành một phần của gia đình của Ngài  

Trong sự so sánh với người khác, 
tôi thường xấu hổ về ân tứ, khả 

năng và thành tựu của mình  

“Sự khoe khoang” 
của tôi #2 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Là con yêu dấu của Ngài. Tôi học để chỉ 
khoe về điều Đấng Christ đã làm trong và 

qua đức tin của tôi  

Chức vụ thành công chỉ có thể 
xảy ra bởi sự phục vụ và dẫn dắt 

của năng lực của tôi  

Sự tan vỡ 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Chức vụ thành công thường xảy ra bởi sự 
phục vụ, dẫn dắt của sự yếu đuối, tan vỡ 

và bày tỏ con người thật của mình  

Cầu nguyện là một nhiệm vụ 
nặng nề mà tôi cảm thấy tôi phải 
làm để vui lòng Đức Chúa Trời  

Thái độ trong sự 
cầu nguyện 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Cầu nguyện là một đặc ân, trong đó Đức 
Thánh Linh hiệp tôi với Đức Cha và Con 
trong mối giao thông yêu thương Holy  
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Phản ảnh: 
! Bạn làm tốt những lãnh vực nào ở trên?  Đức Chúa Trời khích lệ bạn như thế nào từ điều này? 
! Dựa trên đánh giá cá nhân của bạn theo giá trị biến đổi của việc chuyển từ việc là người lãnh đạo 

mang tính luật pháp đến người lãnh đạo ân điển, Đức Chúa Trời nói gì với bạn về việc thay đổi mà 
bạn cần làm? 

! Điều gì giữ bạn “đóng neo” bên cột bên trái? Những sợ hãi đó là gì? Bạn từng trải qua điều gì trong 
quá khứ? Có áp lực và/hoặc sự dồn nén nào không? Những khía cạnh nào trong văn hóa của bạn 
ngăn cản sự thay đổi? 

Về phần của bạn, bạn cần thực sự ăn năn về điều gì? Có những thay đổi cụ thể nào trong lối sống, chức 
vụ và/hoặc sự lãnh đạo của bạn mà bạn cần bổ sung? 
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Chúa Giê-xu lên án chức lãnh đạo dựa trên quyền lực trong thời của 
Ngài và thời đại của chúng ta  
 
Một số những lời lên án mạnh mẽ nhất của Chúa Giê-xu của chúng ta là trực tiếp nhắm đến 
những người lãnh đạo và giáo sư thuộc linh trong thời đại của Ngài. Điều này rất quan trọng đối 
với chúng ta là những người lãnh đạo thuộc linh, cần phải chú ý cẩn thận về điều Chúa Giê-xu 
nói ở đây và Ngài cảm nhận như thế nào nào về chức lãnh đạo dựa trên quyền lực. 
 
Đọc Ma-thi-ơ 23:1-12 và trả lời những câu hỏi dưới dây:   

! Khi đọc những câu này, một hoặc hai lời lên án của Chúa Giê-xu đối với những người 
lãnh đạo thuộc linh trong thời của Ngài chống lại bạn nhất? Giải thích phản ứng của 
bạn. 

 
! Khi Chúa Giê-xu xem xét nó, thì đâu là những động cơ căn bản hướng dẫn những 

người Pha-ri-ri, là những người lãnh đạo? (cc.5-7) 
 

! Những người lãnh đạo quyền lực ngày nay trong văn hóa của bạn phản ánh cùng 
những thái độ và hành vi đó ra sao? 

 
! Cuối cùng, xem xét lời hứa của Chúa Giê-xu dành cho những người lãnh đạo trong câu 

12.  Ngài đưa ra hai lời hứa nào, và những điều này có ý nghĩa như thế nào đối với 
bạn? 

 
! Với những người muốn chuyển từ những người lãnh đạo dựa trên quyền lực đến những 

người lãnh đạo tôi tớ thì có những thách thức và khó khăn gì? 
 
 
 
 
 
 
 

Chuyển biến giá trị #3:  
Từ chức vị lãnh đạo dựa trên quyền lực đến chức vụ lãnh 

đạo tôi tớ 

“…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-thi-ơ 20:26-28 

Người lãnh đạo được biến đổi bởi Đấng Christ là người... ảnh hưởng và tác động của 
người ấy không phải được định bởi vị trí, quyền lực, hoặc sự điều khiển nhưng là người 
ảnh hưởng và tác động người khác qua sự phục vụ họ trong năng quyền của Đấng 

Christ.  
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Trường hợp nghiên cứu trong Kinh Thánh về tiến trình học hỏi để 
chuyển từ chức lãnh đạo quyền lực đến chức lãnh đạo tôi tớ: Chúa 
Giê-xu, Gia-cơ và Giăng  
 
Gia-cơ và Giăng được Chúa Giê-xu lựa chọn và ban cho một vị trí đặc biệt trong việc thiết lập 
vương quốc của Ngài. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không còn cần sự khích lệ, trách 
nhiệm giải trình, và sự sửa đổi từ Chúa và Cứu Chúa và người thầy cố vấn Giê-xu của họ. 
 
Đọc Mác 10:35-45 và lưu ý Chúa Giê-xu đã tìm cách giúp Gia-cơ và Giăng như thế nào để họ 
bỏ chức lãnh đạo theo xác thịt và trở thành người lãnh đạo giống như Ngài hơn. Trả lời những 
câu hỏi sau: 
 
! Gia-cơ và Giăng cầu xin Chúa Giê-xu điều gì?  Theo bạn vì sao họ đưa ra thỉnh cầu này?  

(cc.35-37) 
 
 

! Theo bạn Chúa Giê-xu có ý gì khi trả lời họ rằng, “các ngươi không biết mình xin điều gì” 
(c.38)?  Lời quở trách mạnh mẽ của Chúa Giê-xu trong c.40 có giới hạn khả năng của Gia-
cơ và Giăng trong vị trí là những người lãnh đạo tôi tớ không? Tại sao có và tại sao không? 

 
 
 
! Khi những người khác nghe thỉnh cầu của Gia-cốpo và Giăng, họ trở nên “phẫn nội”. Theo 

bạn vì sao họ phản ứng như vậy? (c.41) 
 
 
 
! Những người lãnh đạo thuộc linh trong đất nước của bạn có nắm bắt những giá trị và thực 

hành của chức lãnh đạo tôi tớ mà Chúa Giê-xu đòi hỏi chúng ta trong các câu 42-45 không? 
Những thay đổi nào cần xảy ra? Những thay đổi nào có thể xảy ra trong hội thánh trên đất 
nước của bạn nếu bạn và những người lãnh đạo khác làm theo lời của Chúa Giê-xu trong 
những câu này? 

 
 

Những phương cách qua đó chúng ta, những người lãnh đạo tôi tớ, 
bắc chước gương mẫu của Chúa Giê-xu  
 
Trong nhóm nhỏ của bạn, đọc thành tiếng những câu dưới đây và suy nghĩ đến một hoặc hai 
câu phát biểu mang tính thực hành này trong văn hóa của bạn: 
 
! Chúng ta đáp ứng nhu cầu thật của người khác theo một cách làm vững mạnh sự hiểu 

biết và kinh nghiệm của họ về ân điển, tình yêu và lẽ thật của Đức Chúa Trời. 
 

! Chúng ta tập trung vào con người và mối quan hệ.  Chúng ta biết rằng công việc/nhiệm 
vụ phải được hoàn thành, nhưng chúng ta dành năng lực tốt nhất của mình để quan tâm 
chân thật đến người khác, là những người chúng ta dẫn dắt và xây dựng mối quan hệ vững 
mạnh.  
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! Chúng ta tiếp cận người khác từ vị trí của một người khiêm nhường, yếu đuối và yêu 
thương, không phải quyền lực, dọa dẫm và/hoặc điều khiển/quyền hành. 

 

! Chúng ta dùng thẩm quyền và vị trí của chúng ta để phục vụ người khác cách tận tụy 
để làm cho họ có khả năng và giải thoát họ để họ có hiệu quả trong đời sống và chức vụ 
của mình. 

 

! Chúng ta phục vụ mà không đòi hỏi được công nhận hoặc phần thưởng, được thúc 
giục bởi tình yêu và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời — phục vụ vì sự chấp thuận của Ngài, 
chứ không phải của người khác. 

 

Nhìn cận cảnh … chuyển đổi giá trị lãnh đạo tôi tớ 

Thảo luận theo nhóm nhỏ những câu hỏi sau đây về chuyển đổi giá trị này: 

1. Giá trị chuyển đổi này là gì? Thể hiện bằng lời của chính bạn. 

2. Bạn đánh giá thế nào về văn hóa lãnh đạo trong đất nước của mình dựa trên giá trị 
chuyển đổi này? 

3. Trở ngại lớn nhất trong việc nhìn thấy sự chuyển đổi giá trị này đang diễn ra trong đất 
nước của bạn là gì? 
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Giá trị biến đổi #3 Lượng giá cá nhân 
Đánh giá vị trí của bạn trong suy nghĩ của mình, những giá trị và thực hành trong bảng giá trị biến đổi bên 
dưới. Khoanh tròn một trong những con số trong cột giữa, cho thấy bạn chọn câu nào trong hai câu phát 
biểu trong hai cột bên cạnh. Ví dụ: Nếu bạn chọn số “1”, thì câu phát biểu bên cột trái tiêu biểu cho bạn 
trong hầu hết thời gian; nếu bạn chọn “10” thì câu bên cột phải phù hợp với bạn; số “5” cho thấy bạn 
đứng giữa hai ý đó. Cũng hãy trả lời cho các câu hỏi bên dưới. 

  

Lãnh đạo dựa trên quyền lực … đến… Người lãnh đạo tôi tớ 

Khi thi hành chức vụ với người khác, 
tôi đặt nhiệm vụ quan trọng hơn mối 

quan hệ    

Mối quan hệ  
đối lại với Nhiệm vụ 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Trong chức vụ, mối quan hệ và nhiệm 
vụ đều là những thành phần thiết yếu. 

Là dân sự của Đức Chúa Trời, sự 
hiệp nhất của chúng ta là chìa khóa 

của tác động của chúng ta  

Tôi lấy thẩm quyền lãnh đạo của 
mình chủ yếu từ vị trí, địa vị mục vụ 

của tôi và từ biểu đồ của tổ chức của 
chúng ta  

Thẩm/uy quyền 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Thẩm quyền của tôi chủ yếu dựa trên 
thẩm quyền thuộc linh dựa trên sự tin 

cậy, sự chính trực và chức vụ  

Sự tôn trọng chủ yếu đến từ địa vị 
của tôi và vị trí mà tôi nắm giữ  

Sự tôn trọng 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Sự tôn trọng chủ yếu có được khi tôi 
phục vụ Đấng Christ, mục đích của 

Ngài và dân sự Ngài  

Tôi trông đợi nhận được sự tín nhiệm 
tôi đáng nhận vì làm tốt công việc 

hướng dẫn nhóm của chúng ta –đó là 
sự thành công  

Lãnh đạo thành 
công 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Thàh công là trang bị và tạo khả năng 
cho người trong nhóm của tôi, như 
thế chúng ta hoàn thành công việc 
của Ngài vì sự vinh hiển của Ngài  

Là người lãnh đạo, tôi thường trực 
tiếp điều khiển mọi khía cạnh trong 
hoạt động của chúng tôi, sử dụng 
người khi cần để chắc chắn thành 

công  

Điều khiển 1 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Đức Chúa Trời đang điều khiển. Tôi 
hợp lực với Ngài trong việc phát triển 
và giúp đỡ những người trung tín, là 
những người đáng tin cậy để thực 

hiện phần của họ  

Tôi thích được liên quan trong tất cả 
mọi thông tin liên lạc giữa các nhân 
viên của tôi cũng như trong việc đưa 

ra những quyết định quan trọng  

Điều khiển 2 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Tôi phân quyền hóa trong việc đưa ra 
quyết định, như thế những đồng đội 
tín nhiệm có quyền tự do hành động 

trong kế hoạch mà nhóm chúng tôi đã 
quyết định  

Trong công việc của nhóm chúng tôi, 
tôi phải chắc rằng mọi người, kể cả 
người ngoài biết rằng tôi là người 

lãnh đạo, là người chịu trách nhiệm  

Chân dung người 
lãnh đạo 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Một người quan sát bên ngoài có thể 
không dễ dàng nhận ra tôi là người 
lãnh đạo của nhóm. Chúng tôi thực 
hành việc chia sẻ chức vụ lãnh đạo 
dựa trên ân tứ mà mỗi người nhận 
được trong bất kỳ lãnh vực nào  

Là người lãnh đạo, vai trò của tôi là 
tạo ảnh hưởng đến người khác, nên 
tôi hướng dẫn bằng cách làm nhiều 

người càng vui vẻ thì càng tốt  

Làm hài lòng người 
ta 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Trong việc phục vụ Đấng Christ, mục 
tiêu của vương quốc của Ngài, và 

dân của Ngài, đôi khi tôi phải đưa ra 
những quyết định khó làm một số bạn 

bè không hài lòng 

Tôi dành rất ít thời gian để thực sự 
cầu nguyện với/hoặc cho người ở 

dưới sự lãnh đạo của tôi 

Lãnh đạo cầu 
nguyện 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Tôi thường cầu nguyện với và cho 
những người tôi dẫn dắt vì nó khích 

lệ và ban năng lực cho họ trong Chúa  
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Suy ngẫm:  
! Bạn làm tốt những lãnh vực nào ở trên?  Đức Chúa Trời khích lệ bạn như thế nào từ điều này? 

! Dựa trên đánh giá cá nhân của bạn về giá trị biến đổi của việc chuyển từ lãnh đạo quyền lực đến 
lãnh đạo tôi tớ, thì Đức Chúa Trời nói gì với bạn về những thay đổi mà bạn cần thực hiện? 

! Điều gì giữ bạn “đóng neo” trong cột bên trái? Những sợ hãi đó là gì? Bạn từng trải qua điều gì trong 
quá khứ? Có áp lực và/hoặc sự dồn nén nào không? Những khía cạnh nào trong văn hóa của bạn 
ngăn cản sự thay đổi? 

! Về phần của bạn, bạn cần thực sự ăn năn về điều gì? Có những thay đổi cụ thể nào trong lối sống, 
chức vụ và/hoặc sự lãnh đạo của bạn mà bạn cần bổ sung? 
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Nhóm lãnh đạo thường có nhiều thách thức hơn làm việc với riêng chúng ta… 
 

Không ai trong chúng ta có đủ khả năng trong mọi việc. Chúng ta thực sự cần người khác. 
Nhưng những mối quan hệ của chúng ta đóng vai trò lớn, và đôi khi làm việc theo nhóm khó 
hơn và chậm hơn là làm việc một mình. Nếu nhóm lãnh đạo là phương cách được bạn chọn để 
hoạt động, thì những thách thức này không thể tránh khỏi. Chúng ta phải học để nắm bắt 
những “thử nghiệm” này như là một phương tiện để tăng trưởng trong ân điển và tình yêu 
thương đối với người khác cũng như để trở nên có kết quả hơn. 
 

! Những khó khăn nào kết hợp với việc thực hiện công việc với tư cách là người lãnh đạo 
tự túc? 

 
 
 
 

! Những kết quả nào sẽ đạt được trong việc lãnh đạo theo nhóm? 

 

 

Người lãnh đạo đặt Đấng Christ làm trọng tâm là người đánh giá cao sự hợp tác 
và cộng đồng … 
 
! Giống như sự hiệp một, đa dạng và hòa hợp của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Ba 

Ngôi, cũng vậy sự ngang bằng và tôn trọng nhau trong nhóm lãnh đạo là lời chứng rất lớn 
cho quyền năng của Đức Chúa Trời. 

! Mẫu “con người vĩ đại” trong chức vụ lãnh đạo của Khái niệm về người lãnh đạo chính, 
thậm chí trong giữa những người lãnh đạo khác, là điều xa lạ trong Tân Ước. Những người 
lãnh đạo giống như Đấng Christ là những thành viên ngang bằng nhau trong sự làm việc 
trong nhóm, trong cuộc sống và chức năng.  

! Cựu Ước (các tiên tri và các vua) thường dẫn đến sự lạm dụng chức vụ lãnh đạo được 
nhận thấy và thực hành bởi những người lãnh đạo hội thánh ngày nay, là những người coi 
mình là “người được xức dầu của Đức Chúa Trời.”  

! Một người lãnh đạo đặt Đấng Christ làm trung tâm làm việc với những người mà ân tứ 
thuộc linh và khả năng của họ bổ sung cho sự thiếu kém của người ấy.  

Thay đổi giá trị #4:  
 

Từ chủ nghĩa Ê-li & tự túc đến sự Cộng tác & Cộng đồng  

“…dầu Chúa đã mở cửa cho tôi ở đó, mà vì tôi không gặp anh em tôi là Tít, nên chẳng 
được yên lòng. Vậy sau khi từ giã các tín đồ, thì tôi qua …”          – 2 Cô-rinh-tô 2:12-13 

Người lãnh đạo đang được Chúa Giê-xu biến đổi là... người chống lại khuynh hướng làm 
việc một mình và đơn độc, cho dù là bởi kiêu ngạo hoặc bởi không sẵn lòng chia sẻ.  

Người lãnh đạo này đặt giá trị trên mối quan hệ và sẵn lòng dùng thế mạnh của mình và 
làm việc với những người khác, là những người mạnh ở chỗ mà mình yếu. 
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! Một người lãnh đạo được biến đổi thuộc linh nhận biết thế mạnh và thế yếu của mình, và 
tìm kiếm để làm việc với những người mà thế mạnh của họ bù đắp cho thế yếu của mình. 
Anh ta không xấu hổ khi thú nhận rằng mình không thể làm tốt mọi việc. 

 

Sau khi lắng nghe những câu phát biểu quan trọng này, hãy đưa ra vài lời phản hồi. Bạn có 
đồng ý với điều bạn vừa nghe không? Những ý tưởng này khuấy động suy nghĩ của bạn như 
thế nào? 
 

 

Một vài gương Kinh Thánh về lãnh đạo theo nhóm và sự hợp tác …  

Xem xét những phân đoạn sau đây và thảo luận chúng theo nhóm: 

! Các môn đệ (Lu-ca 10:1-2,17,21) Khi Chúa Giê-xu sai 72 môn đệ ra đi, nếu Ngài sai 
từng người một ra đi thì có thể đạt gấp đôi số lượng các làng mạc mà Ngài muốn truyền 
giáo. Thay vào đó, Ngài chia họ thành 36 cặp. Khi họ trở về, họ đã báo cáo như thế nào 
về những kinh nghiệm trong lĩnh vực của họ? Họ cảm thấy như thế nào? Và Chúa Giê-
xu đáp lại điều gì về sứ mạng của họ về mức độ cảm xúc? Điều này cho biết gì về làm 
việc theo nhóm thay vì làm việc một mình? 

 

! Chúa Giê-xu  (Mác 14:32-34) Chúa Giê-xu phải làm một số việc một mình, nhưng 
không phải tại Ghết-sê-ma-nê trong đêm Ngài bị phản nộp. Chúa Giê-xu tìm kiếm sự 
giúp đỡ nào từ Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng? Bạn có ngạc nhiên khi Con Đức Chúa Trời 
cần sự giúp đỡ theo cách này không? Tại sao có và tại sao không? 

 

! Ba-na-ba (Công Vụ 11:19-26) Khi Ba-na-ba thấy có nhiều việc phải làm tại An-ti-ốt, ông 
có thể cố làm việc một mình, nhưng ông không làm thế. Ông tìm kiếm sự giúp đỡ như 
thế nào? Những mạo hiểm nào mà ông có thể gặp phải với người giúp đỡ mà ông 
chọn? “Nhóm cộng tác mục vụ” này đã có những kết quả nào? 

 

! Phao-lô  (2 Ti-mô-thê 4:9-13, 19-21) Phao-lô khởi đầu như một người rất kiêu ngạo và 
tự túc, nhưng ông đã thay đổi. Ông đã kể ra bao nhiêu người bạn và cùng làm việc với 
ông trong hai phân đoạn Kinh Thánh này? Bạn nghĩ Phao-lô có thể thành công như thế 
khi ông không sử dụng phương thức hợp tác không? Vì sao có hoặc vì sao không? 

 
Giáo hội nghị Giê-ru-sa-lem: Một trường hợp học hỏi về nhóm lãnh đạo 
 
Đọc Công Vụ 15:1-29 và thảo luận theo những câu hỏi sau: 
 

! “Các sứ đồ và trưởng lão” họp tại Giê-ru-sa-lem có những vai trò và trách nhiệm gì? 
 

! Phi-e-rơ, Ba-na-ba và Phao-lô, và Gia-cơ đóng góp gì trong sự thảo luận của cuộc họp? 
Có một ai trong số những người này đưa ra lời cuối cùng của buổi họp không? 

 

! Bức thư của hội đồng gửi cho các tín hữu dân ngoại được ở dưới thẩm quyền của ai? 
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Nhìn gần hơn … về sự thay đổi giá trị trong sự hợp tác  

Thảo luận trong nhóm nhỏ những câu hỏi sau đây về sự thay đổi giá trị này: 

1. Sự thay đổi giá trị này là gì? Phát biểu bằng lời của chính bạn. 

2. Bạn đánh giá như thế nào về văn hóa lãnh đạo trong đất nước của bạn dựa theo sự 
thay đổi giá trị này? 

3. Trở ngại nào là lớn nhất trong việc xem thấy sự thay đổi giá trị này xảy ra trong đất 
nước của bạn? 
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Chuyển biến giá trị #4 Đánh giá cá nhân 
Đánh giá vị trí của bạn trong suy nghĩ của mình, những giá trị và thực hành trong bảng giá trị biến đổi bên 
dưới. Khoanh tròn một trong những con số trong cột giữa, cho thấy bạn chọn câu nào trong hai câu phát 
biểu trong hai cột bên cạnh. Ví dụ: Nếu bạn chọn số “1”, thì câu phát biểu bên cột trái tiêu biểu cho bạn 
trong hầu hết thời gian; nếu bạn chọn “10” thì câu bên cột phải phù hợp với bạn; số “5” cho thấy bạn 
đứng giữa hai ý đó. Cũng hãy trả lời cho các câu hỏi bên dưới.  

 

Chủ nghĩa Ê-li và sự tự túc … đến… Sự Hợp tác và Cộng đồng 

Tôi nhận thấy làm việc theo nhóm phải 
trả giá nhiều quá. Có những “năng lực” 

bẩm sinh trong mỗi chúng ta để làm 
việc một mình  

Làm việc chung 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Làm việc chung vừa làm đẹp lòng 
Đức Chúa Trời và làm cho nhóm 
được phước. Với tôi, làm việc theo 

nhóm đáng để trả giá  

Người lãnh đạo giỏi phải là người cô 
độc. Tôi chịu trách nhiệm với một mình 
Đức Chúa Trời và chỉ tin cậy một mình 

Ngài bảo vệ tôi  

Sự cô độc 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Là người lãnh đạo, tôi đánh giá cao 
đồng đội, không chỉ cho hiệu quả của 
chức vụ, nhưng cũng cho sự an toàn 

và tăng trưởng của chính tôi  

Tôi không để lộ điểm yếu của mình 
cũng không mở lòng cho sự phê bình 
hoặc sửa sai, bởi vì như thế người ta 

sẽ không theo tôi nữa  

Điểm yếu 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Tôi cố dẫn dắt qua sự tan vỡ và sự 
trải lòng khi điều đó xây dựng cộng 
đồng và phóng thích năng quyền của 

Đức Chúa Trời  

Là người lãnh đạo, tôi cố để có mọi câu 
trả lời và sở hữu mọi ân tứ cần thiết để 

thực hiện sứ mạng của chúng ta  

Mọi khả năng 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Là người lãnh đạo, tôi cần một nhóm 
để giúp đỡ và tìm những câu trả lời 

và sự bổ sung những ân tứ cho nhau 
cần thiết cho sự thành công  

Là người lãnh đạo, tôi đáng được tín 
nhiệm vì sự thành công của tôi. Điều 

này tất nhiên xây dựng một danh tiếng 
tốt và ghi lại dấu ấn  

Sự tín nhiệm 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Là người lãnh đạo tôi dâng vinh 
quang cho Đức Chúa Trời, qua việc 
trao cho các thành viên trong nhóm 
của tôi về bất kỳ sự thành công nào 

mà Đức Chúa Trời cho phép  

Là người lãnh đạo, tôi biết rằng thành 
công ngày nay sẽ mở ra một cơ hội lớn 

hơn cho mục vụ, công tác ngày mai  

Sự nghiệp 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Tôi giao sự nghiệp tôi trong tay Đức 
Chúa Trời, nhận biết rằng Ngài ban 
cho chúng ta công việc và đòi hỏi 

chúng ta trung tín  

 Trong nhóm của chúng tôi, mọi người 
dường như đeo mặt nạ bảo vệ. Chúng 
tôi không thấy an toàn nếu trải lòng ra  

Nơi an ổn 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Nhóm của chúng tôi trở nên chỗ an 
toàn trong mối quan hệ, nơi mà sự tự 

do được bày tỏ và chia sẻ những 
điểm yếu của chúng tôi  

Tôi cũng giống như những người làm 
việc một mình khác. Cuối cùng, mỗi 

chúng tôi đều tìm được những chỗ khác 
cho mối thông công Cơ Đốc  

Gia đình chữa lành 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Nhóm chúng tôi trở thành một gia 
đình. Chúng tôi giúp đỡ nhau trong 
sự tăng trưởng cá nhân trong Chúa  

Chúng tôi hiếm khi cầu nguyện với 
nhau. Khi chúng tôi cầu nguyện, nó 

máy móc và không hiệu quả. Tôi không 
biết làm gì để nó tốt hơn 

Cầu nguyện theo 
nhóm 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Cầu nguyện làm thay đổi mọi việc, vì 
thế đó là điều ưu tiên trong nhóm 
chúng tôi. Chúng tôi thường cầu 

nguyện cho nhau và với nhau  
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Suy ngẫm: 
! Bạn làm tốt những lãnh vực nào ở trên?  Đức Chúa Trời đang khích lệ bạn điều gì từ điều này? 

! Dựa trên đánh giá cá nhân của bạn về giá trị biến đổi của việc chuyển từ lãnh đạo quyền lực và lãnh 
đạo tôi tớ, thì Đức Chúa Trời nói gì với bạn về những thay đổi mà bạn cần thực hiện? 

! Điều gì giữ bạn “đóng neo” trong cột bên trái? Những sợ hãi đó là gì? Bạn từng trải qua điều gì trong 
quá khứ? Có áp lực và/hoặc sự dồn nén nào không? Những khía cạnh nào trong văn hóa của bạn 
ngăn cản sự thay đổi? 

! Về phần của bạn, bạn cần thực sự ăn năn về điều gì? Có những thay đổi cụ thể nào trong lối sống, 
chức vụ và/hoặc sự lãnh đạo của bạn mà bạn cần bổ sung? 
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Nhìn tổng quát về chiến lược quan hệ trong chức vụ của Chúa Giê-xu … và trong 
chiến lược của chúng ta. Dùng biểu đồ bên phải, điền vào những lãnh vực mà 
bạn nhắm đến. 
 
 
 
 Nhóm Ba         
 
 

 Nhóm Mười hai       
 
 
              Các môn đệ      
 
 
        Đám đông dân chúng            
 
          
  Những người lãnh đạo Do Thái          
 
 
 
Sự thấu hiểu mới nào trong chiến lược của Chúa Giê-xu mà bạn học được từ thảo luận này? 
 
 
 
 
Chiến lược của bạn bắt chước chiến lược quan hệ của Chúa Giê-xu như thế nào? Chiến lược 
của bạn khác với của Chúa Giê-xu như thế nào? 
 
 
 
Những thay đổi nào bạn cần phải đề ra trong chiến lược thực hiện mục vụ của bạn? 
 
 

Thay đổi giá trị #5:  
 

Từ sự Thêm Ngẫu nhiên đến sự gia tăng có chủ đích của những 
người lãnh đạo  

“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.” – 2 Timothy 2:1-2 

Người lãnh đạo đang được thay đổi bởi Chúa Giê-xu Christ là ... người chọn để đào tạo 
những người thầy là điều ưu tiên trong đời sống và chức vụ của mình; anh ấy hoặc cô ấy 

dành thời gian và nỗ lực để dấy lên những người lãnh đạo cho thế hệ tiếp theo.  
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Chúa Giê-xu mạo hiểm toàn bộ tương lai của vương quốc Đức Chúa Trời – bao gồm cả của tôi và 
bạn – trong chiến lược này. Nó cho thấy Chúa Giê-xu nhắm vào những người lãnh đạo một cách có 
chủ đích… người có chủ đích tập trung vào những người lãnh đạo… người có chủ đích tập trung 
vào những người lãnh đạo…! Đây là một số người theo mẫu mực của Chúa Giê-xu trong Tân Ước: 
 
! Ba-na-na đào tạo Phao-lô và Giăng Mác: “Ba-na-ba và Sau-lơ làm chức vụ mình xong rồi, bèn 

từ thành Giê-ru-sa-lem trở về thành An-ti-ốt, dẫn theo Giăng, cũng gọi là Mác.  (Công Vụ:25) 
 
! Phao-lô đào tạo Ti-mô-thê, Lu-ca, Bê-rít-sin và A-qui-la, và nhiều người khác: “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.” (2 Ti-mô-thê 2:1-2) 
 

! Bê-rít-sin và A-qui-la đào tạo A-bô-lô: “Bê-rít-sin và A-qui-la nghe giảng, bèn đem người (A-bô-
lô) về với mình, giải bày đạo Đức Chúa Trời cho càng kĩ lưỡng hơn nữa..”  (Công Vụ 18:26) 

 
Chúng ta tiếp tục suy ngẫm về sự thêm vào ngẫu nhiên đối lại với sự gia tăng có chủ đích qua việc 
nghiên cứu Công Vụ 19:8-10.  Đây là câu chuyện Kinh Thánh về chức vụ đào tạo nhân bội của 
Phao-lô ở Ê-phê-sô tại giảng đường Ti-ra-nu. 

• Đọc Công Vụ 19:8-10.  Khi đọc câu chuyện này, điều gì tạo ấn tượng đối với bạn? 

• Chiến lược của Phao-lô trong Công Vụ 13-18 với tư cách là người mở hội thánh khác với 
chiến lược của ông trong Công Vụ 19:8-10 như thế nào? Phao-lô đã chuyển từ một người 
lãnh đạo thêm vào bên phải đến người lãnh đạo nhân bội bên trái như thế nào? 

• Theo câu 10, đâu là những kết quả cụ thể của chức vụ của Phao-lô tại Ê-phê-sô?     Điều 
này liên hệ như thế nào với bảy hội thánh trong Khải Huyền 2-3? 

• Sử dụng trí tưởng tượng, theo bạn điều gì xảy ra hằng ngày tại giảng đường Ti-ra-nu theo 
như kết quả cho thấy trong câu 10? Làm thế nào điều này trở thành kiểu mẫu cho chức vụ 
đào tạo nhân bội mà bạn có thể có ngày nay? 

Kết thúc bằng những câu hỏi sau đây: 

• Chúa Giê-xu và Phao-lô có bao giờ cố để đào tạo nhiều (cả đống) những người lãnh đạo 
không? Tại sao có hoặc tại sao không?  

• Trong hội thánh tin lành ngày nay, điều gì được chú ý nhiều: người lãnh đạo được thêm vào, 
hay được nhân bội? Cho một hoặc hai ví dụ và giải thích. 

• Đồng ý hoặc không đồng ý với câu này và giải thích lời đáp của bạn với người khác: nếu 
một người lãnh đạo không cố ý phát triển những người lãnh đạo là những người phát triển 
những người lãnh đạo khác, thì anh ấy hoặc cô ấy không theo Chúa Giê-xu và gương mẫu 
của Ngài. 
 

Nhìn gần hơn … về sự thay đổi giá trị nhân bội  

Thảo luận trong nhóm nhỏ những câu hỏi sau đây về sự thay đổi giá trị này: 

1. Sự thay đổi giá trị này là gì? Phát biểu bằng lời của chính bạn. 

2. Bạn đánh giá như thế nào về văn hóa lãnh đạo trong đất nước của bạn dựa theo sự thay đổi 
giá trị này? 

3. Trở ngại nào là lớn nhất trong việc xem thấy sự thay đổi giá trị này xảy ra trong đất nước 
của bạn?
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Thay đổi giá trị #5 Đánh giá cá nhân 

Đánh giá vị trí của bạn trong suy nghĩ của mình, những giá trị và thực hành trong bảng giá trị biến 
đổi bên dưới. Khoanh tròn một trong những con số trong cột giữa, cho thấy bạn chọn câu nào trong 
hai câu phát biểu trong hai cột bên cạnh. Ví dụ: Nếu bạn chọn số “1”, thì câu phát biểu bên cột trái 
tiêu biểu cho bạn trong hầu hết thời gian; nếu bạn chọn “10” thì câu bên cột phải phù hợp với bạn; 
số “5” cho thấy bạn đứng giữa hai ý đó. Cũng hãy trả lời cho các câu hỏi bên dưới. 
 

Sự thêm vào ngẫu nhiên … đến… Sự nhân bội có chủ đích 

Thu phục và phát triển một số 
người đáng quan trọng là mơ ước 

của tôi. Tôi muốn điều khiển 

Khải tượng về sự 
nhân bội 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10 

Khải tượng của tôi là nhìn thấy nhiều 
người đến với Đấng Christ qua sự 
trang bị cho những người lãnh đạo 
có thể tái sản sinh, là những người 
có thể mở rộng và dẫn dắt các hoạt 

động   

Sự tăng trưởng về số lượng đối 
với chức vụ của một người là khía 

cạnh quan trọng nhất cho một 
chức vụ thành công 

Sự quyến rũ của 
con số 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10 

Sự tăng trưởng về số lượng của một 
số nhỏ các lãnh đạo có khả năng tái 
sản sinh là chìa khóa cho việc nhân 

bội dài hạn  

Tôi không có kỹ năng, sự quan 
tâm và thời gian để dẫn dắt 

những người lãnh đạo đang nổi 
lên. Tôi quá bận rộn  

Ưu tiên cho việc 
đào tạo 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10 

Tôi ưu tiên đào tạo những người 
lãnh đạo mới vì đây là chìa khóa cho 

sự hiệu quả dài hạn 

Tôi thích sử dụng ân tứ của tôi 
đến nỗi tôi không thể giao mục vụ 

cho các lãnh đạo mới   

Hoàn thành Chức 
vụ 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10 

Tôi hy sinh một vài thành tựu cá 
nhân của tôi vì niềm vui được thấy 

những lãnh đạo trẻ đơm hoa  

Chúng tôi sử dụng hầu hết những 
người được đào tạo tại trường 

Kinh Thánh hoặc bởi những 
người khác để dẫn dắt mục vụ 

của chúng tôi  

Phát triển chức vụ 
lãnh đạo   

1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10 

Chúng tôi đào tạo những người lãnh 
đạo của chúng tôi với sự chú ý tới 
toàn bộ con người: tấm lòng, kỹ 

năng và sự kiến thức  

Chúng ta có thể tác động đến kiến 
thức Kinh Thánh và kỹ năng trong 

chức vụ qua một chương trình 
huấn luyện người lãnh đạo  

Sự thay đổi tính 
cách 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10 

Chúng tôi rèn luyện người, vì đó chìa 
khóa để nhào nặn tính cách kính sợ 
Đức Chúa Trời. Đây là trung tâm của 

sự dẫn dắt hiệu quả 

Chúng tôi cần nhiều người lãnh 
đạo hơn, nhưng tôi quá bận với 

công tác và không có đủ thời gian 
để làm việc đó  

Có chủ đích 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-

10 

Tôi rất có chủ ý trong việc dốc đổ đời 
sống tôi vào những người lãnh đạo 
có tiềm năng, một chìa khóa cho sự 

phát triển chức vụ  

Tôi tin vào sự cầu nguyện nhưng 
tôi không có thời gian, sức lực và 
kỹ năng để khiến nó thành trọng 

tâm cho điều mà tôi đang làm 

Cầu nguyện cho 
sự nhân bội 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10 

Những hoạt động vĩ đại của Đức 
Chúa Trời luôn luôn là câu trả lời cho 
sự cầu nguyện, vì vậy sự động viên 
cầu nguyện là phần cốt lõi của chiến 

lược của chúng tôi 
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Suy ngẫm: 
! Bạn làm tốt những lãnh vực nào ở trên?  Đức Chúa Trời đang khích lệ bạn điều gì từ điều này? 
! Dựa trên đánh giá cá nhân của bạn về giá trị biến đổi của việc chuyển từ lãnh đạo quyền lực và 

lãnh đạo tôi tớ, thì Đức Chúa Trời nói gì với bạn về những thay đổi mà bạn cần thực hiện? 
! Điều gì giữ bạn “đóng neo” trong cột bên trái? Những sợ hãi đó là gì? Bạn từng trải qua điều gì 

trong quá khứ? Có áp lực và/hoặc sự dồn nén nào không? Những khía cạnh nào trong văn hóa 
của bạn ngăn cản sự thay đổi? 

! Về phần của bạn, bạn cần thực sự ăn năn về điều gì? Có những thay đổi cụ thể nào trong lối 
sống, chức vụ và/hoặc sự lãnh đạo của bạn mà bạn cần bổ sung? 
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Phần 3 – Các kỹ năng trong việc phát triển những người lãnh 
đạo đặt Đấng Christ làm trọng tâm  

 
Kể câu chuyện của bạn 

Năng quyền trong việc kể chuyện  

! Kể chuyện từ lâu là phương tiện chính trong việc chuyển tải lịch sử và mài giũa các 
giá trị trong mọi nền văn hóa của thế giới. 

! Những chuyện kể làm liên kết tấm lòng, cảm xúc và sự tưởng tượng cũng như tâm trí 
lại với nhau.  

! Lời chứng của bạn (câu chuyện) về thế nào Đức Chúa Trời hành động trong đời sống 
bạn là sự công bố mang tính liên kết và thuyết phục về quyền năng của Phúc Âm.  

Gương mẫu Kinh Thánh về việc kể chuyện 
 

! Mẫu mực của Phao-lô: đâu là mục đích của Phao-lô trong câu khi thuật lại câu 
chuyện hoặc tiểu sử của ông trong những phân đoạn Kinh Thánh sau đây? Viết 
ra bất kỳ ý tưởng nào. 

 
" Ga-la-ti 1:11-2:13 

" Công Vụ 22:1-21 

"  Công Vụ 26:1-29 

" Phi-líp 3:4-16 

Một số người kể chuyện của họ như một mẫu mực  

Nắm cơ hội để thảo và kể câu chuyện của bạn 
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Những kỹ năng rèn luyện chuyển giao  

I. Kỹ năng căn bản 1: Làm thế nào để tìm người cố vấn  
! Tính đến giá phải trả. Bạn có thực sự muốn dành thời gian và năng lượng cảm xúc để 

liên hệ với người khác trong việc  kèm cặp này không? Phần thưởng thì lớn, nhưng có 
giá phải trả. 

! Cầu nguyện, sẵn sàng cho Ngài, “Lạy Chúa, con vui lòng làm người cố vấn/kèm cặp.” 
! Nhận biết thế mạnh và thế yếu của bạn. 
! Nhận biết những học viên có tiềm năng. Cẩn thận xem xét trong phạm vi của hội 

thánh, công việc của bạn và trong chức vụ và những người chung quanh.  
! Xây dựng những mối quan hệ tin cậy với một vào học viên có tiềm năng khác nhau. 

Bao gồm việc vui chơi với nhau.   
! Đánh giá những cá nhân trong tinh thần cầu nguyện, Tự hỏi như sau: 

" Làm thế nào tôi có thể xây dựng mối quan hệ tin cậy với những người này? 
" Họ có biết Đấng Christ và muốn tăng trưởng thuộc linh không? 
" Họ ở đâu trong những mối quan hệ chính yếu của họ?  
" Đâu là những lĩnh vực tiềm năng mà tôi cảm nhận Đấng Christ muốn phát triển 

trong họ? và như thế nào? 
" Những nhu cầu cần phát triển của họ là gì? Họ nhìn thấy những nhu cầu này 

không? 
" Tôi có thể góp phần trong những lãnh vực của đời sống mà họ cần giúp đỡ không? 

Nếu không, tôi có biết những nguồn lực bên ngoài nào có thể đóng góp cho đời 
sống của họ không? 

" Họ có dễ dạy dỗ không? Họ có để cho tôi góp phần vào đời sống họ không? Họ có 
sẵn sàng nhận những trách nhiệm của sự tăng trưởng không? 

" Những người này góp phần gì cho đời sống của tôi? Tôi có sẵn lòng cho điều này 
không? 

" Làm thế nào tôi có thể ảnh hưởng mà không phải là người điều khiển? 
! Xây dựng các mối quan hệ của bạn cách chậm rãi. Tạo sự tin cậy cần có thời gian. 
! Trong sự khiêm nhường, đưa ra mối quan hệ thầy trò với người học. Nếu họ chấp 

nhận, nói về mối quan hệ thầy trò đó giống như thế nào (xem bên dưới) 

II. Kỹ năng căn bản 2:  Làm thế nào sắp xếp những mối quan hệ thầy 
trò của bạn 

! Nói một cách chân thật về những tham số của mối quan hệ. Thảo luận những điều như 

sau: 

" Các mục tiêu của mối quan hệ. Chúng ta muốn thấy Đức Chúa Trời hoàn thành 
điều gì? 

" Vai trò của từng người là gì? Học trò? Thầy dạy? 
" Những chủ đề và vấn đề có thể được bao quát (bao gồm những lượng giá về thế 

mạnh và thế yếu của bạn) 
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" Những nguồn liệu nào có thể được sử dụng (tài liệu, người khác, kinh nghiệm…)? 
" Chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên như thế nào? 
" Có những cạm bẫy nào chúng ta có thể thấy trước và tránh? 
" Kết thúc kế hoạch: Mặc dù chúng ta tin cậy mối quan hệ của chúng ta đang tiến hành 

và thực sự sâu đậm hơn qua năm tháng, làm thế nào chúng ta biết khi nào mối quan hệ 
thầy trò chính thức cần được chuyển tiếp?  

! Đến chỗ nhất trí trên những tham số này và cùng nhau cầu nguyện về chúng. 
! Để tránh những hiểu lầm về sau, nếu có thể được nên viết ra những điều chúng ta đã đồng 

ý với nhau ra giấy.
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III. Kỹ năng căn bản 3:  Làm thế nào để định giá sự kêu gọi và nhu cầu 
của người học trò:  

! Cầu nguyện. Chỉ có Đức Chúa Trời mới thực sự biết tấm lòng của một người và sẽ chỉ 
cho bạn chỗ nào và làm như thế nào. 

! Chính bạn cam kết bằng tâm trí của người đầy tớ. Tránh rập khuôn mẫu về hành vi 
hoặc chỉ đưa ra nội dung mà thôi. Mục đích của bạn là phục vụ lẫn nhau và các mục 
đích của Chúa trong đời sống bạn. Điều này có nghĩa là tìm kiếm tấm lòng của cá 
nhân, đánh giá những nhu cầu tăng trưởng thực sự của họ, và tin cậy Đấng Christ đem 
lại sự thay đổi thực sự. 

! Nghĩ về các mối quan hệ, các mối quan hệ, các mối quan hệ. Xây dựng mối quan hệ 
của bạn và quan sát những mối quan hệ chính của họ qua thời gian.  

! Tìm kiếm những khuynh hướng hoặc kiểu mẫu, đặc biệt trong mối quan hệ. Điều gì 
xuất hiện lần này đến lần khác? Ví dụ: một người có thể thể hiện một mẫu người hống 
hách và vô cảm với người khác. 

! Dùng sự tò mò của bạn để hỏi những câu hỏi mang tính kích thích để thúc đẩy sự suy 
ngẫm cá nhân và sự tự lượng giá. 

! Sự kêu gọi riêng biệt và ý định của Đức Chúa Trời trên đời sống của một người là như 
thế nào? Anh ta là kiệt tác của Đức Chúa Trời. 

! Biết lắng nghe và kiên định. 
! Phân tích: Chỗ nào trong đời sống chúng ta không phù hợp với Phúc Âm? Chúng ta 

không tin Đức Chúa Trời làm những việc nào? Những lời nói dối nào mà chúng ta nói 
về chính mình, về Đức Chúa Trời và đời sống chúng ta và về công việc? những cảm 
xúc và động cơ nào thúc đẩy chúng ta? 

 
IV.   Kỹ năng căn bản 4: Làm thế nào để tìm người thầy 

! Cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời cung ứng cho bạn (những) người thầy dạy. 
! Trở nên dễ dạy dỗ. Bạn có thực sự sẵn sàng cho loại tăng trưởng và thay đổi mà Đức 

Chúa Trời đặt để trong tâm trí bạn không? 
! Nhận biết những lãnh vực bạn cần được sự trợ giúp. 
! Ý kiến bất chợt là nguồn khả dĩ của các người thầy (hỏi người mà bạn tin cậy). 
! Dành thời gian với cá nhân để thiết lập các mối quan hệ.  
! Đánh giá người khác trong tinh thần cầu nguyện, tự hỏi những câu hỏi như: 

" Chúng ta có yêu Chúa và bước đi với Ngài không? 
" Các mối quan hệ chính yếu của chúng ta có theo thứ tự không? (vợ chồng, con cái, 

hội thánh, láng giềng, công việc liên quan...) 
" Chúng ta có thể góp phần trong những lãnh vực của đời sống nơi mà chúng ta cần 

giúp đỡ không? 
" Chúng ta có dễ dạy dỗ không? Chúng ta có để cho người khác góp phần vào đời 

sống của chúng ta không? 
" Chúng ta có để tâm đến những mối quan tâm của người khác không? 
" Chúng ta có thể tin cậy nhau không? 
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" Chúng ta có phải là những người lãnh đạo tôi tớ chân thật của người khác không 
(hay chúng ta độc đoán)? 

" Chúng ta có sẵn lòng nhận trách nhiệm của người dạy dỗ không? 
! Mời người khác kèm cặp bạn.  Nếu người ấy đồng ý, thì thương lượng những điểm tham chiếu 

về mối quan hệ thầy trò của bạn (xem kỹ năng 2 ở trên). 

 
Phần 4 – Hợp tác với Đức Chúa Trời trong việc triển khai phong 

trào những người lãnh đạo đặt Đấng Christ làm trọng tâm 
 

Đây là thì giờ để bắt đầu kéo các sợi dây lại với nhau trong đời sống của bạn cũng như trong 
chức vụ mà Đức Chúa Trời để cho bạn liên hệ tới.  
 
Mục tiêu cuối cùng của chúng ta trong việc huấn luyện khóa Chuyển Giao! Là để cho bạn có 
một Kế hoạch hành động mà bạn sẽ thực hiện từ vị trí của bạn hiện nay để đến nơi mà bạn 
muốn đạt đến. Nhưng trước khi làm điều này, chúng ta hãy xem Kinh Thánh dạy gì về phong 
trào thầy trò và làm thế nào điều này có thể tác động đến những người mà chúng ta dẫn dắt. 
 

Phong trào của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh và phong trào hiện nay 

Một số ví dụ về phong trào trong Cựu Ước và Tân Ước: 

 
	  	  	  	  	   

 
 
 
 
 
 
 
 
Ẩn dụ về các loại đất/người gieo giống và các phong trào: Ma-thi-ơ 
13:18-23 
 
Ẩn dụ này thường được nghĩ theo nghĩa truyền giảng. Nhưng công nhận điều Chúa Giê-xu nói 
ở đây là nói với chúng ta về những phong trào: 
 
Lắng nghe điều mà ẩn dụ về người gieo giống muốn nói: Khi một người nghe sứ điệp về vương 
quốc và không hiểu nó, thì ma quỷ sẽ đến và đoạt lấy điều đã được gieo trong tấm lòng người 
ấy. Đây là hạt giống gieo trên đường đi. Một người nhận hạt giống rơi những nơi đá sỏi là 
người nghe và nhận lấy nó cách vui mừng. Nhưng vì người ấy không có rễ, nên anh ta chỉ kéo 
dài trong một thời gian ngắn. Khi khó khăn hoặc thử thách đến vì cớ lời của Chúa, anh ta 
nhanh chóng sa ngã. Một người nhận hạt giống rơi vào chỗ gai góc là người nghe lời, nhưng 
những sự lo lắng của đời này và sự lừa dối của sự giàu có bóp nghẹt nó, làm cho nó không kết 
quả. Nhưng người nhận hạt giống rơi nơi đất tốt là người nghe lời và hiểu nó. Người ấy sản sinh 
ra mùa màng, kết quả một trăm, sáu mươi hoặc ba mươi lần điều đã được gieo.  
 

Các phong trào Cựu Ước 
 

• Giô-suê 
• Đa-vít 
• A-sa/Ê-chê-chia/Giô-si-a 
• E-xơ-ra/Nê-hê-mi 
• Ê-xơ-tê/Mạc-đô-chê 
• Đa-ni-ên và các bạn 

Các phong trào Tân Ước 
 

• Giăng Báp-tít/Chúa Giê-xu 
• Sa-ma-ri (Giăng 4 và Công 8) 
• Giê-ru-sa-lem (Công Vụ 2) 
• Chức vụ mở hội thánh của 

Phao-lô 
• Ê-phê-sô (Công Vụ 19:8-10) 
• Tê-sa-lô-ni-ca (1 Têsa 1:7-8) 
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• Có những vấn đề gì với ba loại đất đầu tiên? Điều này có liên quan gì với những ngăn 
trở không cho những phong trào bắt đầu hoặc phát triển? 

 
• Làm thế nào loại đất thứ tư tiêu biểu cho một phong trào? Bạn nghĩ vì sao Chúa Giê-xu 

nói về số lượng những kết quả khác nhau?   
 

• Từ ẩn dụ này, bạn có suy nghĩ gì về các phong trào? 
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Những sự khác biệt giữa những định chế và các phong trào 
 

Thảo luận theo nhóm nhỏ và ghi lại những điều khác nhau giữa những định chế và các phong 
trào, và ghi lại những quan sát của bạn để cho mọi người xem. Những ý sau đây có thể giúp 
bạn bắt đầu cuộc thảo luận: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Một vài suy ngẫm về các phong trào/hoạt động trong Kinh Thánh… 
 

• Đâm rễ trong sự chờ đợi Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện: 
1) Công Vụ 1:4 dẫn đến Công Vụ 2:1-47 (Nhân bội số những người theo Đấng Christ) 

2) Công Vụ 12:5 dẫn đến Công Vụ 12:6-17 (sự giải cứu của Đức Chúa Trời đối với đầy 

tớ chịu khổ của Ngài) 

3) Công Vụ 13:1-3 dẫn đến Công Vụ 13:4-14:28 (Nhân bội hội thánh) 

• Được dẫn dắt bởi hai loại lãnh đạo chính: Các quán quân và các tác nhân: 
4) Ê-xơ-tê (quán quân thấy được) và Mạc-đô-chê (tác nhân không thấy được) 

5) Nê-hê-mi (quán quân thấy được) và E-xơ-ra (tác nhân không thấy được) 

6) Chúa Giê-xu (quán quân thấy được) và Giăng Báp-tít (tác nhân không thấy được) 

7) Phao-lô (quán quân thấy được) và Ba-na-ba (tác nhân không thấy được) 

• Thường kéo dài không hơn hai thế hệ: 
8) Môi-se và Giô-suê, rồi Quan-xét 2:10 

9) Đa-vít và Sa-lô-môn, rồi 1 Các Vua 11 

10) Ê-phê-sô 19:8-10 (hội thánh mới) và Khải Huyền 2:1-7 (hội thánh thế hệ thứ hai) 

 
Trong nhóm nhỏ của bạn, hãy mô tả và ghi lại phong trào giống như 
thế nào trong đất nước của bạn hoặc trong bối cảnh công tác mục vụ 
của bạn: 

Những định chế 
 

1. Chương trình 
2. Số lượng là quan trọng nhất 
3. Chức vụ lãnh đạo theo thứ bậc từ trên 

xuống dưới 
4. Mang tính tổ chức 
5. Những điều khác: viết ý của bạn bên 

dưới 
 
 
 
 
 
 
 

Các phong trào 
 

1. Các mối quan hệ 
2. Phẩm chất là quan trọng nhất 
3. Chức vụ lãnh đạo bên dưới (dân 

thường)  
4. Hữu cơ  
5. Những điều khác: viết ý của bạn bên 

dưới 
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Công cụ “Tấm lòng-1-2-3”  
Nghĩ về những loại người mà bạn có thể gặp trong những mối quan hệ mang tính thầy trò: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1_________________ 
 
       _________________ 
 
       _________________ 
 
 

 

3_________________ 
 
       _________________ 
 
       _________________ 
        
 

 

 
1. Đôi khi Phao-lô 
cần một Ba-na-ba: 

Trong phạm trù này, viết 
tên những người bạn có 
thể nhờ họ làm thầy của 

bạn 
 

 
2. Đôi khi Phao-lô 

cần một Lu-ca: 
Trong phạm trù này, 
viết tên những người 

(phi mục vụ) mà bạn có 
thể mời cùng huấn 

luyện với bạn 
 

 
2. Đôi khi Phao-lô 
cần một Phi-e-rơ: 
Trong phạm trù này, 
viết tên những bạn 

đồng lao mà bạn có thể 
mời cùng huấn huyện 

với bạn 
 

 
3. Đôi khi Phao-lô 

cần một Ti-mô-
thê, Tít và những 

người khác: 
Trong phạm trù này, 
viết tên những người 

bạn có thể ảnh 
hưởng trong nhóm 
thầy trò (cộng với 

những người đã cùng 
với bạn) 

Tấm lòng:  Mỗi 
người lãnh đạo cần 
một tấm lòng cho 

sự nhân bội 
Xem xét điều chúng ta 

học trong khóa này, bạn 
cần thưa với Đức Chúa 
Trời vấn đề gì trong lòng 
của bạn? Cầu nguyên, 

và điền ý tưởng của bạn 
vào Kế hoạch hành động 

bên dưới 
 

2_________________ 2_________________ 
 

 

___________________ 
 
___________________ 

___________________ 
 
___________________ 
 

___________________ 
 
___________________ 
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Những bước để bắt đầu 

 
Đọc những bước gợi ý để bắt đầu dưới đây.  
Viết ghi chú và quan sát của bạn bên cột phải. 
 
1. Cầu nguyện và thưa với Đức Chúa Trời bạn sẵn sàng làm 

người thầy. Cầu xin Ngài sự khôn ngoan để lựa chọn.  – 
Lu-ca 6:12,13. Cầu nguyện là cốt lõi của mọi bước bên 
dưới. 

 
2. Chọn một người hoặc hơn từ trang trước để huấn luyện. Tìm 

người “trung thành” - 2 Tim. 2:2; Lu-ca 16:10-12  
 
3. Dành thời gian không đổi với học viên nhằm xây dựng mối 

quan hệ của bạn, làm gương mẫu trong đời sống Cơ Đốc, và 
nhận biết nhu cầu tăng trưởng của họ. -  1 Têsa. 2:7-12 

! Cùng chuyện trò với nhau. Gặp gỡ tại nhà riêng, nơi 

làm việc 

! Cùng chơi với nhau  

! “Kéo họ” bằng cách cho họ cùng làm việc chung với 
bạn   

! Chia sẻ những câu chuyện cá nhân của bạn với người 
khác  

 
4. Đụng đến tấm lòng của họ bằng cách lắng nghe và hỏi 

những câu hỏi hiệu quả. Lưu ý đến những kiểu mẫu không 
lành mạnh trong mối quan hệ của họ.  

 
5. Học Kinh Thánh chung với nhau tìm kiếm câu trả lời từ 

Đức Chúa Trời trong những lãnh vực quan trọng về nhu cầu 
của đời sống họ.  

 
6. Giúp họ đánh giá và sử dụng các ân tứ thuộc linh của họ 

trong chức vụ. 
 
7. Giúp họ nhận biết sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trong 

chức vụ và khải tượng trong đời sống của họ. Đưa họ vào 
chức vụ đó.  

 
8. Giúp họ đối mặt & lớn lên trong những lãnh vực mà họ 

yếu kém; những vấn đề này có thể giúp họ hoàn thành sự 
kêu gọi của họ và sự dụng ân tứ của họ. 

 
9. Giúp họ chịu trách nhiệm với điều mà Đức Chúa Trời đang 

bày tỏ cho họ. Hãy nhớ đó là chương trình của Đức Chúa  
 

Note: Be careful not to 
over extend yourself. 

Mentoring is  
relationally intensive 
and time consuming 

 Note: Keep the 
relational areas of the 

Transformational 
Values in mind. 

Note: If you are not 
strong in an area, 
network them with 

another who can have 
input into your mentee’s 

life  
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Trời, vì Ngài la người mà họ phải chịu trách nhiệm khai trình, 
không phải với bạn. 

 
10. Sẵn sàng tiếp tục cầu nguyện, khích lệ, phản hồi và tình 

bạn—ngay cả khi thời gian dạy dỗ chấm dứt. 
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Những kế hoạch hành động 

 
Những sứ điệp cá nhân quan trọng nhất mà Đức Chúa Trời phán với bạn trong tuần 
này là gì? 
 

1.  
 

2.  
 

3.  
 
Những trở ngại chính yếu để làm theo điều Đức Chúa Trời bảo bạn làm là gì? 
 

1.  
 

2.  
 

3.  
 
Trong sự hợp tác với người thầy thiên thượng của bạn, Đức Thánh Linh, những điều 
cần lưu ý ngay để bạn bắt đầu hoặc lớn lên trong đời sống thầy trò là gì? 
 

1.  
 

2.  
 

3.  
 
Những mối quan hệ thầy trò tiềm năng của bạn là gì (Bao gồm cả người nhà)? 
 

• Đồng đào tạo (s): __________________        ____________________ 
 

• “Ti-mô-thê”:       __________________        ____________________ 
 

• “Phao-lô”:             __________________        ____________________ 
 
Liệt kê một vài điều bạn có thể bắt đầu để tăng trưởng trong sự đào tạo của bạn hoặc 
trong khi được dạy bởi người khác: 
 

1.  
 

2.  
 

3.  
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Cùng họp với những người khác trong nhóm mục vụ hoặc tổ chức của bạn. Suy nghĩ 
và ghi lại những đáp ứng của bạn sau đây: 
 
Những sứ điệp mang tính tổ chức quan trọng nhất mà Đức Chúa Trời nói với đời sống 
bạn trong tuần này là gì? 
 

1.  
 

2.  
 

3.  
 
 
Những trở ngại mang tính tổ chức quan trọng nhất nhằm thực hiện điều Đức Chúa Trời 
bảo bạn phải làm với tư cách người lãnh đạo là gì? 
 

1.  
 

2.  
 

3.  
 
Trong việc hợp tác với người thầy thiên thượng của bạn, Đức Thánh Linh, những điều 
cần lưu ý đối với tổ chức của bạn để hướng tới hoặc gia tăng một môi trường mang 
tính thầy trò là gì? 
 
 
 
 
Liệt kê một số ý tưởng mà tổ chức của bạn có thể bắt đầu hoặc tăng trưởng cách có 
tiềm năng trong tổ chức của bạn là gì? 
 

1.  
 

2.  
 

3.  
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Other MentorLink Resources 
 
LEADERS FOLLOW JESUS 

This module is an introduction to the other modules. It is intended for 
Christians operating in church, para church ministries, Christian 
organizations, and the marketplace. Its intent is to help leaders evaluate the 
style of leadership exercised in their organization and bring it into harmony 
with the New Testament pattern. In this module, participants come to 
understand both the foundational concepts and the learning process, which 
underlies MentorLink training.  

 
LEAD LIKE JESUS  

The model of leadership in the world is clear. But Jesus calls His followers 
to a different model of leadership for the Kingdom. This module will assist 
you and your group in discovering this reality and in beginning to apply its 
implications to your lives, leadership, and mentoring. 

 
BUILD HIS KINGDOM 

Jesus came preaching the Kingdom. His Kingdom is the ultimate reality in 
this life and the life to come. However, many build their own empires, 
thinking they are building the Kingdom, while their very means and motives 
are actually at odds with His Kingdom. This module will assist you and your 
group in seeing the difference between building for the Kingdom and a 
leader building for his own empire. This module also will assist you in 
mentoring others regarding this awareness. 

 
 LEAD IN LIGHT OF ETERNITY 

Jesus had much to say about how He will evaluate leaders who serve Him. 
He also had many harsh words for false leaders. Jesus promises to reward 
those who serve Him faithfully. This module will provide understanding 
regarding the leader’s personal advantage to having this eternal 
perspective. 

 
BUILD GRACE ENVIRONMENTS 

How we mentor and treat people flows from our understanding of what 
Christ has done and is doing in us. This module will assist you and your 
group in a deeper understanding of the depth and riches of the Gospel of 
grace and its applications in your leadership and mentoring. 

 
COLLABORATE AS LEADERS 

Jesus mentored those he chose and was with them. Paul was always with 
someone who co-labored with him, mentoring him in the process. This 
module will assist you and your group in developing a practice of leading 
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and mentoring in the context of partnership and community. 
 
LEADERS ABIDE IN JESUS  

Some of the last words of Jesus to His Disciples were, “Abide in Me”.  The 
Apostle John reflects the importance of this, “whoever says he abides in 
him ought to walk in the same way in which he walked.”  This module 
opens the door for mentors and mentor groups to look at their own walk 
with Jesus.  It is from this “center” that we fellowship with the Son and with 
one another.  It is also from this center that we bear fruit for His Kingdom. 

 
LEADER’S COVENANT 

Jesus is very clear about what he wants from his leaders.  After all, he is 
Lord!  This Covenant puts it out in simple terms so we can’t miss the 
simplicity and clarity of Jesus’ and the Apostles’ teachings and models. You 
can skim read it in 30 seconds, like a newspaper article or you can read it in 
less than five minutes or you can spend hours studying it.  It is a resource 
for all leaders who want to lead more like Jesus. 

  

FIND A MENTOR … BE A MENTOR! 
You can register on the MentorLink web site to find a 
mentor or to be a mentor.  Go to www.MentorLink.org 
and look for the Global Mentoring Project. 
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