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“Tự thân nhà lãnh đạo Cơ Đốc “Tự thân nhà lãnh đạo Cơ Đốc   

không có năng lực dẫn dắt dân sự của Đức Chúa Trời không có năng lực dẫn dắt dân sự của Đức Chúa Trời   

đi theo tiếng phán của Ngàiđi theo tiếng phán của Ngài;;    

họ chỉ có thể dẫn dắt dân sự của Đức Chúa Trời họ chỉ có thể dẫn dắt dân sự của Đức Chúa Trời   

đi theo tiếng phán của Ngài đi theo tiếng phán của Ngài   

khi họ đã nghe được tiếng phán ckhi họ đã nghe được tiếng phán của Ngài ủa Ngài   

qua Lời Ngài và qua đời sống cấu nguyện của mình!”qua Lời Ngài và qua đời sống cấu nguyện của mình!”  

 

Phận sự của người chăn bầy là đào tạo cho anh chị em tín hữu có được một đời 

sống cầu nguyện; nhưng làm thế nào có thể có được điều ấy khi mà chính bản 

thân người chăn bầy còn non yếu trong nghệ thuật nói chuyện với Đức Chúa 

Trời và nhận lãnh ân điển thiên đàng dư dật hàng ngày từ Đức Thánh Linh cho 

chức vụ của mình? Một người chăn bầy không thể nào tự nâng đỡ cho hội 

chúng lên đến một tầm cao hơn mình được. Người chăn bầy không thể nào chỉ 

với lòng nhiệt tình cứ bày đường vẽ lối cho mọi người còn chính bản thân lại 

không sống theo những gì mình thuyết giảng. 

 

Có biết bao nhiêu ngàn tín hữu hầu như chẳng biết gì mấy về phước hạnh của 

sự tương giao qua cầu nguyện với Đức Chúa Trời! Biết bao người còn biết rất ít 

và có sự khát khao được biết nhiều hơn về điều ấy nhưng qua sự giảng dạy 

trong Hội Thánh họ không được khuyên giục thường xuyên để tiếp tục cho đến 

khi nắm bắt được phước hạnh này!  

 

Căn nguyên thật đơn giản: Những người chăn bầy vẫn còn biết quá ít về bí 

quyết của sự cầu nguyện có quyền năng và vẫn còn chưa dành cho sự cầu 

nguyện một vị trí thỏa đáng trong sự hầu việc của mình mà theo bản chất của nó 

cũng như theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì đó là một sự cần thiết tất yếu. Hội 

Thánh của chúng ta sẽ đổi khác biết chừng nào nếu như những người chăn bầy 

đều nhận biết một cách đầy đủ và thỏa đáng đối với tội thiếu cầu nguyện và 

được đem ra khỏi tội ấy! 

 

““
1155

VVậậyy  nnêênn,,  ssaauu  kkhhii  ttôôii  ccóó  nngghhee  đđứứcc  ttiinn  aannhh  eemm  hhưướớnngg  vvềề  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  vvàà  
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ttììnnhh  yyêêuu  tthhưươơnngg  đđốốii  vvớớii  ccáácc  tthháánnhh  đđồồ,,  
1166

tthhìì  ttôôii  vvìì  aannhh  eemm  ccảảmm  ttạạ  kkhhôônngg  tthhôôii,,  

tthhưườờnngg  nnhhắắcc  đđếếnn  aannhh  eemm  ttrroonngg  kkhhii  ccầầuu  nngguuyyệệnn..  
1177

TTôôii  ccầầuu  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccủủaa  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  cchhúúnngg  ttaa,,  llàà  CChhaa  vviinnhh  hhiiểểnn,,  bbaann  tthhầầnn  ttrríí  ccủủaa  ssựự  kkhhôônn  

ssáánngg  vvàà  ccủủaa  ssựự  ttỏỏ  rraa  cchhoo  aannhh  eemm,,  đđểể  nnhhậậnn  bbiiếếtt  NNggààii,,  
1188

llạạii  ssooii  ssáánngg  ccoonn  mmắắtt  ccủủaa  

llòònngg  aannhh  eemm,,  hhầầuu  cchhoo  bbiiếếtt  đđiiềềuu  ttrrôônngg  ccậậyy  vvềề  ssựự  kkêêuu  ggọọii  ccủủaa  NNggààii  llàà  tthhểể  nnààoo,,  ssựự  

ggiiààuu  ccóó  ccủủaa  ccơơ  nngghhiiệệpp  vviinnhh  hhiiểểnn  NNggààii  cchhoo  ccáácc  tthháánnhh  đđồồ  llàà  llààmm  ssaaoo,,  
1199

vvàà  bbiiếếtt  

qquuyyềềnn  vvôô  hhạạnn  ccủủaa  NNggààii,,  đđốốii  vvớớii  cchhúúnngg  ttaa  ccóó  llòònngg  ttiinn,,  llàà  llớớnn  ddưườờnngg  nnààoo,,  yy  tthheeoo  

pphhéépp  ttốốii  tthhưượợnngg  ccủủaa  nnăănngg  llựựcc  mmììnnhh..”” (Êph. 1:15-19) 

 

““
88
VVảả,,  kkhhii  đđóó,,  ddâânn  AAmmaalléécc  đđếếnn  kkhhiiêêuu  cchhiiếếnn  ccùùnngg  YYssơơrraaêênn  ttạạii  RRêêpphhiiđđiimm..  

99
MMôôiissee  

bbèènn  nnóóii  ccùùnngg  GGiiôôssuuêê  rrằằnngg::  HHããyy  cchhọọnn  llấấyy  ttrráánngg  ssĩĩ  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa,,  rraa  cchhiiếếnn  đđấấuu  

ccùùnngg  ddâânn  AAmmaalléécc;;  nnggààyy  mmaaii  ttaa  ssẽẽ  đđứứnngg  nnơơii  đđầầuu  nnổổnngg,,  ccầầmm  ggậậyy  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii  ttrroonngg  ttaayy..  
1100

GGiiôôssuuêê  bbèènn  llààmm  yy  nnhhưư  llờờii  MMôôiissee  nnóóii,,  đđểể  ccựự  cchhiiếếnn  ddâânn  AAmmaalléécc;;  

ccòònn  MMôôiissee,,  AArrôônn  vvàà  HHuurrơơ  llêênn  ttrrêênn  đđầầuu  nnổổnngg..  
1111

VVảả,,  hhễễ  đđưươơnngg  kkhhii  MMôôiissee  ggiiơơ  ttaayy  

llêênn,,  tthhìì  ddâânn  YYssơơrraaêênn  tthhắắnngg  hhơơnn;;  nnhhưưnngg  kkhhii  nnggưườờii  xxụụii  ttaayy  xxuuốốnngg,,  ddâânn  AAmmaalléécc  llạạii  

tthhắắnngg  hhơơnn..  
1122

TTaayy  MMôôiissee  mmỏỏii,,  AArrôônn  vvàà  HHuurrơơ  bbèènn  llấấyy  đđáá  kkêê  cchhoo  nnggưườờii  nnggồồii,,  rrồồii  ởở  

hhaaii  bbêênn  đđỡỡ  ttaayy  nnggưườờii  llêênn;;  ttaayy  nnggưườờii  cchhẳẳnngg  llaayy  đđộộnngg  cchhoo  đđếếnn  kkhhii  mmặặtt  ttrrờờii  llặặnn..  
1133

GGiiôôssuuêê  llấấyy  llưưỡỡii  ggưươơmm  đđáánnhh  bbạạii  AAmmaalléécc  vvàà  ddâânn  ssựự  nnggưườờii..”” (Xuất. 17:8-13) 

 

““
22
MMưườờii  hhaaii  ssứứ  đđồồ  bbèènn  ggọọii  hhếếtt  tthhảảyy  mmôônn  đđồồ  nnhhóómm  llạạii,,  mmàà  nnóóii  rrằằnngg::  BBỏỏ  ssựự  ddạạyy  

đđạạoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  mmàà  ggiiúúpp  vviiệệcc  bbàànn  ttiiệệcc  tthhậậtt  cchhẳẳnngg  xxứứnngg  hhợợpp..  
33
VVậậyy  aannhh  eemm  

hhããyy  cchhọọnn  ttrroonngg  bbọọnn  mmììnnhh  bbảảyy  nnggưườờii  ccóó  ddaannhh  ttốốtt,,  đđầầyy  ddẫẫyy  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  vvàà  ttrríí  

kkhhôônn,,  rrồồii  cchhúúnngg  ttaa  ssẽẽ  ggiiaaoo  vviiệệcc  nnầầyy  cchhoo..  
44
CCòònn  cchhúúnngg  ttaa  ssẽẽ  ccứứ  cchhuuyyêênn  lloo  vvềề  ssựự  

ccầầuu  nngguuyyệệnn  vvàà  cchhứứcc  vvụụ  ggiiảảnngg  đđạạoo..”” (Công. 6:2-4) 

 

(Rev. Đoàn Nhật Tân, PhD) 

 


