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Lời Giới Thiệu 
 

Quý vị thân mến, 

 

Tài liệu này được xây dựng dành cho sự phát triển của quý vị trong vai trò lãnh đạo doanh 

nghiệp. Đức Chúa Trời đang làm những điều lớn lao trên khắp thế giới qua việc đánh thức 

những tấm lòng của hàng triệu doanh nhân dùng những kỹ năng chuyên môn và tầm ảnh 

hưởng của họ cho mục đích của Ngài. Dù cuốn sách này chứa đầy những nguyên tắc có giá 

trị dành cho bất kỳ người nào ở bất kỳ quốc gia nào, nó đặc biệt được viết cho những nhà 

lãnh đạo doanh nghiệp trong các nền kinh tế đang phát triển, những người đối diện với 

nhiều thách thức lớn trong kinh doanh.  

 

Cuốn sách này được chia thành bốn phần: 

 

I. Những nguyên tắc của Nước Trời trong việc Kinh doanh  

II. Phát triển cá nhân  

III. Những áp dụng thực tế  

IV. Phụ lục   

 

Chúng tôi khuyến khích quý vị cùng học tài liệu này với những người khác để cùng nhau 

làm mạnh mẽ bước đi của quý vị trên thương trường trong Chúa. Tài liệu này có thể được 

dùng cho những nhóm nghiên cứu nhỏ, dùng để thảo luận và cầu nguyện. Ở  văn phòng 

của Global Advance, chúng tôi luôn cầu nguyện để quý vị được khích lệ và trang bị cho mọi 

điều tốt lành. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về Global Advance tại website 

www.globaladvance.org hoặc www.2tim2.org.    

 

Cuối cùng, chúng tôi khích lệ quý vị phát triển những mối quan hệ và thiết lập một mạng 

lưới với những doanh nhân Cơ-đốc cùng tâm tình khác trong thành phố hoặc đất nước 

mình. Các Mạng Lưới Kinh Doanh của Nước Trời (KBNs) trên khắp thế giới sẵn sàng hỗ trợ 

và liên kết quý vị với những doanh nhân muốn tôn cao Chúa ở nơi công sở đồng thời hầu 

việc Ngài như những chất xúc tác cho sự thay đổi đời đời. 

 

Ao ước quý vị sẽ được khích lệ để xây dựng cuộc đời và ảnh hưởng của mình nơi công sở 

theo mục đích của Vương quốc Ngài. Xin Chúa ban phước cho quý vị!  

 

 

Với tấm lòng biết ơn Ngài vì được sai phái, 
 

  
       Jonathan Shibley  

Chủ tịch Global Advance 
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TỔNG QUÁT VAI TRÒ CỦA MỘT NGƯỜI LÃNH ĐẠO  

DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC TRỜI 
 

Trọng điểm: 
 

Những nhà lãnh đạo kinh tế có thể đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch của Đức 
Chúa Trời cho thế giới. Thương mại là một phần của cộng đồng và quốc gia. Dân sự Chúa 
trên thương trường có một cơ hội rất lớn để xây dựng Vương quốc và tầm ảnh hưởng của 
Đức Chúa Trời trên mọi khía cạnh của xã hội ở mọi quốc gia. 
 

Là những người lãnh đạo doanh nghiệp trong Vương quốc Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải 
hiểu: 
 

1. Đức Chúa Trời giao cho chúng ta một Nhiệm Vụ 
 

Trong Ma-thi-ơ 28:18-19, Chúa Jêsus đã truyền Đại Mạng Lệnh. Mỗi một Cơ-đốc nhân 

được ra lệnh phải đi khắp thế giới và môn đệ hóa muôn dân. Những người lãnh đạo nơi 

công sở cũng có thể thi hành mạng lệnh cho Chúa qua việc kinh doanh. 
 

Trong Sáng-thế Ký 1, Đức Chúa Trời đã “ủy thác quyền quản trị,” ban lệnh cho chúng ta 

cai quản trái đất và đặt nó dưới quyền cai trị của Đức Chúa Trời. Điều này liên quan đến 

cách chúng ta quản lý nguồn nhân lực và tài nguyên cho sự vinh hiển Ngài. 
 

Chúa Jêsus đang tìm kiếm “những cộng sự kinh doanh” cùng làm việc với Ngài và tham 

gia vào những gì Ngài đang làm trên đất này. Trong Ma-thi-ơ 9:38-39, Chúa phán rằng 

mùa gặt thì thật trúng song con gặt thì ít. Chúa đang tuyển dụng “nhân công” vào trong 

những cánh đồng mùa gặt của thương trường. 

 

2. Kinh doanh là một sự kêu gọi cao cả  
 

Chúng ta nên xem việc kinh doanh như là một chức vụ. Khi chúng ta để Đức Chúa Trời 

hành động qua chính mình trong lĩnh vực kinh doanh, thì công việc chúng ta trở nên 

thiêng liêng và thánh khiết giống như công việc của mục sư trên bục giảng vậy. Là 

những người lãnh đạo doanh nghiệp trong Nước Trời, chúng ta tìm kiếm sự giúp đỡ của 

Chúa để thiết lập đường lối Ngài trong thế giới kinh doanh. Đức Chúa Trời muốn chúng 

ta trở thành những ống dẫn mang đến sự thịnh vượng, công bằng, ngay thẳng, chữa 

lành và hy vọng cho thế giới. 
 

Hơn nữa, doanh nhân là những người có khả năng tạo ra những công việc mới và nguốn 

vốn mới. Điều này có thể mang lại phước hạnh cho cộng đồng, con người, hội thánh và 

quốc gia. 

   

3. Đức Chúa Trời hành động qua những sự kiện trên thế giới  
 

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động. Những nhà lãnh đạo kinh tế của  

Nước Trời phải nhạy bén với thời điểm và thời cơ. Đức Chúa Trời đang sử dụng sự 

toàn cầu hóa để đưa sứ điệp của Ngài đến với con người qua thương mại. Ngày nay con 

người từ khắp nơi trên thế giới đang kết nối với nhau hơn bất kỳ lúc nào trước đây. Công 
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nghệ kỹ thuật phát triển khả năng tương tác, thương mại, và truyền thông khắp địa 

cầu. 
 

Nhiều thương gia đang được đặt để một cách chiến lược trong mỗi đất nước và mỗi khu 

vực cho thời điểm lịch sử này. Công-vụ 17:26 chép rằng Đức Chúa Trời định thời gian và 

chỗ ở cho con người sống. Chúng ta cần phải biết về những điều mà Chúa  đang làm và 

cách Ngài có thể sử dụng chúng ta.  

 

4.  Công sở là một cánh đồng truyền giáo đã chín vàng 
 

Công sở là trung tâm của thương mại, giáo dục và chính quyền. Mọi người từ mọi bối 

cảnh và mọi quốc gia tác động lẫn nhau qua việc kinh doanh mỗi ngày. Nơi tối ưu để 

vươn đến những người hư mất chính là công sở. Hầu hết những phép lạ trong Kinh 

Thánh đã không xảy ra trong nơi thờ phượng, nhưng ở những nơi tụ tập buôn bán. 

Những Cơ-đốc nhân đầu tiên xem nơi làm việc như cánh đồng truyền giáo của họ và 

công việc của họ là bục giảng để giảng Phúc âm. Cơ-đốc nhân làm kinh tế phải là những 

người làm chức vụ trọn thời gian của Phúc âm để nhiều người được biết đến Phúc âm 

qua việc kinh doanh của mình. 

 

5.  Thương mại kích thích tất cả lĩnh vực chính của xã hội 
 

Thương mại là một tác nhân chủ chốt đằng sau mọi nền văn hóa. Nó hỗ trợ giáo dục, 

chính quyền, truyền thông, giải trí và nghệ thuật. Đức Chúa Trời muốn dân sự của Ngài 

ảnh hưởng tích cực đến xã hội qua việc lãnh đạo từng bộ phận của nền văn hóa và nhờ 

đó chủ động chiếm lấy chỗ đứng cho Vương quốc của Ngài. 
 

6.  Vị trí của những nhà lãnh đạo kinh tế là mang lại phước hạnh  
 

Trong Sáng-thế Ký 12 Đức Chúa Trời đã thực hiện một lời hứa với một doanh nhân tên 

là Áp-ra-ham. Ngài hứa ban phước cho Áp-ra-ham hầu cho ông có thể là một nguồn 

phước cho tất cả mọi gia đình trên trái đất. Là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta cũng được 

Ngài ban cho lời hứa ấy khi chúng ta đại diện Ngài trên đất này. Đức Chúa Trời muốn 

dùng những người làm kinh doanh để mang phước hạnh đến cho gia đình, hội thánh địa 

phương, cộng đồng và quốc gia. Là những người lãnh đạo kinh tế của Nước Trời, chúng 

ta phải tác động đến nền văn hóa cách tích cực, bày tỏ sự vinh hiển của Ngài. Chúng ta 

phải góp phần vào lợi ích toàn diện cho mọi người xung quanh mình.  
 

Những người lãnh đạo nơi công sở có thể mang lại những phước hạnh cả tinh thần lẫn 

vật chất cho mọi dân tộc. Đức Chúa Trời muốn dùng vô số những lãnh đạo và doanh 

nghiệp có tâm trí hướng về Nước Trời và tập trung vào Đại Mạng Lệnh.  
 

Những nhà doanh nghiệp tin kính sẽ được dùng để biến đổi cộng đồng bằng cách: 
 

 Hoạt động công bằng 

 Kinh doanh ngay thẳng  

 Góp phần xóa đói giảm nghèo 

 Tạo ra nguồn vốn cho những sự  nghiệp chính đáng 

 Giải quyết những nan đề cách sáng tạo 

 Đem những người hư mất đến với Vương quốc sự sáng của Đức Chúa Trời 
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Khi chúng ta hiểu rõ những điều này, chúng ta đương nhiên ở trong vị trí được Chúa sử 

dụng cách chiến lược cho mục đích của Ngài trên đất này. 

 

7.  Làm việc là sự thờ phượng 
 

Là người theo Chúa Jêsus Christ, chúng ta nên xem công việc của mình là một hành 

động thờ phượng Đức Chúa Trời. Thánh Kinh cho chúng ta thấy rằng chính Đức Chúa 

Trời là Đấng làm việc không ngơi nghỉ. Công việc là một trong những phương tiện chủ 

yếu để chúng ta thờ phượng và tôn vinh Chúa. Đó là việc sử dụng năng lượng cho mục 

đích của Chúa. Cách chúng ta làm việc bày rỏ rất nhiều về thái độ, niềm tin và động lực 

của chúng ta. Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những người cộng tác với Ngài trong việc 

xây dựng Vương quốc trên đất này đồng thời quản lý các nguồn lực cho sự vinh hiển của 

Ngài. 

 

8.  Nhận biết mục đích của mình giúp chúng ta hiệu quả 
 

A.W. Tozer, một mục sư và giáo sư lỗi lạc người Mỹ đã có lần nói: “Không phải bởi 
NHỮNG GÌ một người làm, nhưng bởi LÝ DO người đó làm sẽ khiến công việc của người 
thành trần tục hay thiêng liêng.”  Khi chúng ta biết mục đích và sự kêu gọi của đời mình, 

chúng ta sẽ có một cái nhìn mới, niềm đam mê và sức lực mới để trở nên kết quả và hữu 

ích. 
 

 

►Mục đích mang lại Khải tượng  

 ►Khải tượng tạo nên  Đam mê 

  ►Đam mê sản sinh Sức lực 
 

Khi chúng ta kết nối vào kế hoạch lớn hơn của Đức Chúa Trời, cách nhìn của chúng ta sẽ 

thay đổi. Chúng ta không còn “làm kinh tế” để tồn tại, mà chúng ta sẽ kết ước phục vụ 

như đại diện của Ngài qua kinh doanh nhằm đem Vương quốc Chúa vào thực tại.    

 

9.  Sự ưu việt mang lại sự tôn trọng 
 

Sự ưu việt là một phần trong phẩm chất của Đức Chúa Trời! Ngài làm mọi việc một cách 

toàn hảo. 
 

Điều đáng buồn là một số Cơ-đốc nhân tại Mỹ để biểu tượng Cơ-đốc trên danh thiếp và 

trên quảng cáo như một “doanh nghiệp Cơ-đốc” nhưng cho ra những sản phẩm kém 

chất lượng và không giao hàng đúng theo hợp đồng. Điều này không làm vinh hiển Đức 

Chúa Trời và là một lời chứng xấu. 
 

Người ta sẽ đánh giá chúng ta dựa trên cách chúng ta sống và làm kinh doanh. Nếu  

chúng ta tạo nên sự ưu việt, sống trung thực, và đối xử với mọi người bằng sự tôn 

trọng, thì chúng ta sẽ nhận được sự tôn trọng của đồng nghiệp và những người trong 

tầm ảnh hưởng của mình. Ảnh hưởng của chúng ta sẽ tăng lên khi uy tín về sự ưu việt 

tăng lên. Kết cuộc là mọi người sẽ muốn nghe những điều chúng ta nói và làm những 

điều chúng ta làm. Điều này mang lại cho chúng ta cơ hội để chỉ họ đến với Chúa Jêsus 

Christ vì họ đã thấy cuộc đời Ngài được phác họa qua đời sống chúng ta.   
 

Những biểu hiện của sự ưu việt:  
 Vượt trên mọi mong đợi, ngay cả khi không ai biết. 
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 Cống hiến sự nỗ lực cao nhất trong mọi công việc và nhiệm vụ. 
 Theo đuổi những cam kết. 
 Duy trì thành quả thực tại và không ngừng học hỏi. 

 

10.  Người biết giải quyết nan đề sẽ là người lãnh đạo 
 

Ở Mỹ, người ta thường nói: “Hãy tìm ra một nhu cầu và đáp ứng nhu cầu đó.”  Tất cả 

những sản phẩm và dịch vụ kinh doanh đều nhằm mang lại một giải pháp cho một ai đó 

hay đáp ứng một nhu cầu nào đó. 
 

Nhà kinh tế Ấn Độ Joseph Prahala trong cuốn sách tựa đề Kho Báu Nơi Đáy Kim Tự Tháp 
của mình đã mở ra những cơ hội kinh doanh khổng lồ giữa vòng những người nghèo 

nhất, những thị trường thiếu hụt nhất ở các nước đang phát triển. Trong số 6 tỉ người 

trên thế giới, có 4 tỉ người chỉ kiếm được ít hơn 2 đô-la mỗi ngày. Số người này tạo nên 

một thị trường bị bỏ sót, nơi sẵn sàng chi trả cho hàng hóa và dịch vụ với giá rẻ và số 

lượng lớn. 
 

Những nhà doanh nghiệp là những người nắm bắt cơ hội, xem nan đề như là cơ hội kinh 

doanh. Nếu chúng ta sẵn sàng, đồng thời có khả năng đáp ứng và liệu trước những nhu 

cầu thì sự thịnh vượng sẽ tìm đến với chúng ta. Việc giải quyết vấn đề đem lại lợi ích cho 

con người và xã hội sẽ làm sáng danh Chúa và tăng thêm uy tín của chúng ta. 

 

11.  Sự hiện diện của Chúa là lợi thế cạnh tranh của chúng ta 
 

Chúng ta cần phải hiểu rằng Chúa Jêsus là Cây Nho của Sự Sống. Khi chúng ta đến gần 

Ngài qua sự cầu nguyện cùng mối liên hệ với Ngài, Ngài sẽ sản sinh sự sống và năng lực 

Ngài ở giữa vòng chúng ta, làm tác động đến cách sống của chúng ta. Những phẩm chất 

và sự xức dầu của Ngài làm chúng ta khác biệt với những người khác, tạo cho chúng ta 

một sự khác biệt rõ rệt.  
 

Khi chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời, chúng ta có được sự hiện diện của Ngài trong đời 

sống mình. 
 

 Sự hiện diện của Đức Chúa Trời mang đến ơn phước siêu phàm – (2 Sử ký 16:9). 

Đặc ân của Ngài có thể mở những cánh cửa mà không ai mở được. 

  Sự hiện diện của Đức Chúa Trời mang đến sự sáng tạo siêu phàm (Cô-lô-se 

1:16). Việc kinh doanh đòi hỏi những giải pháp sáng tạo để giải quyết nan đề. 

 Sự hiện diện của Đức Chúa Trời mang đến sự sáng suốt siêu phàm (Thi-thiên 

25:14). Chúng ta cần có sự sáng suốt để biết nên làm việc với những ai và làm 

những điều gì. 

 Sự hiện diện của Đức Chúa Trời mang đến sự khôn ngoan siêu phàm (Châm-

ngôn 1:7) Sự khôn ngoan được tìm thấy trong Lời Chúa và các mối quan hệ cao 

quý là những điều quan trọng dẫn đến thành công. 

 Sự hiện diện của Đức Chúa Trời cho phép những bông trái thuộc linh đua nở (Ga-

la-ti 5:22-23). Những phẩm chất này sẽ luôn đúng trong mọi hoàn cảnh. 

 

12.  Quản lý đến trước, thăng tiến theo sau 
 

Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta quản trị tạo vật của Ngài và cả đời sống của  
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chúng ta. Chúng ta phải trung tín với những gì Chúa đã ban cho hiện tại  hầu cho sau 

này chúng ta sẽ được giao phó nhiều hơn. Hiện tại trong tay quý vị đang có gì? 
 

 Người quản lý tốt là người trung tín. 
 Người quản lý tốt là là người có kết quả. 
 Thăng tiến thường đến sau sự quản lý trung tín và sinh ra bông trái trong hoàn 

cảnh hiên tại. 

 
13.  Đến cuối cùng, sự ngay thẳng và nhân cách sẽ chiến thắng 
 

Cơ-đốc nhân làm kinh tế trên thế giới luôn phải đối diện với những thách thức lớn khi bị 

vây quanh bởi những thói quen tham nhũng và thiếu trung thực. Rất nhiều lúc có vẻ 

như người bất chính luôn hưng thịnh và giàu có.  
 

Thực hành tính ngay thẳng nghĩa là không thay đổi và nhất quán cả nơi công cộng lẫn 

nơi riêng tư. Kinh Thánh dạy rằng những việc làm trong nơi kín nhiệm sẽ bị phơi bày. 
 

 Cơ nghiệp của người bất chính là sự hủy diệt. Đọc Thi-thiên 92:6-7.  

 Cơ nghiệp của người công chính là sự sống và phần thưởng đời đời. Đọc Ma-thi-ơ  

19:29.  

 

14. Đời sống cầu nguyện sống động là yếu tố chính dẫn đến kinh doanh thành công  
 

Đức Chúa Trời là Đấng đang cầm quyền tể trị nhưng Ngài cũng động lòng trước lời cầu 

nguyện của chúng ta. Có nhiều trường hợp trong Kinh Thánh kể về những lời cầu 

nguyện làm thay đổi ý định của Ngài. Những lời cầu nguyện nhiệt thành của người công 

chính mang lại nhiều kết quả.     
 

Khi cầu nguyện, chúng ta nên: 
 

 Cầu nguyên cách cụ thể: cầu nguyện cho người khác theo từng tên, cụ thể về những 

hợp đồng, những tình huống, những mối quan hệ và những sự việc đang diễn ra…  

 Bao phủ phạm vi kinh doanh và chức vụ của chúng ta bằng lời cầu nguyện: 

Cầu nguyện cho mọi lĩnh vực kinh doanh bao gồm công việc, nguồn lực, nhân  

viên, khách hàng, sự ngay thẳng, hệ thống công việc… 

 Cầu nguyện cho tâm trí được tươi mới để thấy mọi việc theo cách của Chúa: Công bố 

ý muốn của Đấng Christ trong cách sống và quản lý việc kinh doanh theo cách của 

Ngài.  

 Liệt kê và chuyên tâm cầu thay cho công việc kinh doanh của chúng ta: chia sẻ 

những nan đề cụ thể để người khác có thể cầu thay cho chúng ta.  

 Kết ước cầu nguyên với nguời khác: đồng nghiệp, người phối ngẫu, gia đình, đối tác. 

---------------------------------------------------- 

Lời Chúa về sự siêng năng và làm việc: 
Sự siêng năng 
 

Châm ngôn 12:24  Tay người siêng năng sẽ cai trị; nhưng tay kẻ biếng nhác phải phục dịch. 

Châm ngôn 10:4  Kẻ làm việc tay biếng nhác trở nên nghèo hèn; còn tay kẻ siêng năng làm 

cho được giàu có. 
Châm ngôn 13:4  Lòng kẻ biếng nhác mong ước, mà chẳng có chi hết; còn lòng người 

siêng năng sẽ được no nê. 



 11

Châm ngôn 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. 
 

Làm việc: 
1 Cô-rinh-tô 10:31: Vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh 

hiển Đức Chúa trời mà làm. 

Truyền-đạo 9:10: Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình; vì dưới âm phủ, là 

nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế cũng chẳng có tri thức hay là sự khôn 

ngoan. 

Giăng 5:17: Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng 

làm việc như vậy. 

Sáng-thế Ký 2:15: Giê-hô-va Đức Chúa trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và 

giữ vườn. 

Châm-ngôn 22:29: Con có thấy người nào siêng năng trong công việc mình chăng? Người 

ấy hẳn sẽ đứng ở trước mặt các vua, chớ chẳng phải ở trước mặt người hèn hạ đâu. 

----------------------------------------------------- 
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SUY GẪM 

 

1. Quý vị có xem công việc của mình như là một hành động thờ 

phượng Đức Chúa Trời không? 

2. Sự kêu gọi của quý vị trong việc kinh doanh và xây dựng Vương 

quốc Đức Chúa Trời là gì?  

3. Quý vị có thể áp dụng những nguyên tắc này như thế nào trong 

trường hợp của mình? 

4. Quý vị xem việc kinh doanh của mình như chức vụ cho Chúa hay 

chỉ là một phương cách để có thu nhập? 

 

GHI CHÚ 
    

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

                

 _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________ 
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QUAN ĐIỂM CỦA KINH THÁNH 
 

Trọng điểm: 
 

Quan điểm của Kinh Thánh là việc nhìn thế giới qua cái nhìn của Đức Chúa Trời 
dựa trên Lời Ngài. 

 

Quan điểm là cách chúng ta nhìn thế giới, những kiểu mẫu của thế giới, và phản ứng của 

chúng ta qua việc chúng ta sẽ sống trong thế giới như thế nào. Mọi người và mọi tổ chức 

đều có một thế giới quan hay một quan điểm về thực tại. Quan điểm của chúng ta sẽ ảnh 

hưởng đến lối suy nghĩ và hành động của chúng ta.  
 

Các nhân tố hình thành quan điểm: 
 

 Sự giáo dục/ gia đình 

 Truyền thống 

 Kinh nghiệm 

 Giáo dục 

 Hệ thống niềm tin 

 Nền văn hóa lân cận 

 Chính quyền 

 Truyền thông 
 

Khi chúng ta đọc và hiểu Thánh Kinh cùng với kế hoạch của Đức Chúa Trời, điều đó sẽ hình 

thành cách chúng ta nhìn nhận và hiểu những điều xung quanh mình. Chúa muốn chúng ta 

xử lý và sàng lọc mọi thứ y theo kế hoạch và mục đích của Ngài. Quan điểm của Kinh Thánh 

vượt trên chính quyền, chính trị, sự khác biệt văn hóa và kinh tế. 

 

Kinh Thánh là nền tảng của mọi thành công trong kinh doanh 
 

1 Phi-e-rơ 1:25 “Nhưng lời Chúa còn lại đời đời.” 
Truyền-đạo 1:9 “Chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời.” 
Ga-la-ti 5:22 “”Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, 
nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” 
 

Trong Truyền-đạo 1:9 Sa-lô-môn đã tuyên bố rằng “chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời.” 

Thành ngữ này đúng cho mọi mặt, cả công chính lẫn bất chính. Mặc dù thế giới mau thay 

đổi nhưng mọi thế hệ đều đối mặt với những vấn đề, những sự cám dỗ và thách thức cơ bản 

giống nhau. 
 

Kinh Thánh là nền tảng của lẽ thật cho mọi thế hệ. Những nguyên tắc được tìm thấy trong 

Kinh Thánh chính là nguồn của mọi phương thức kinh doanh có hiệu quả. Ví dụ: tính chân 

thật, uy tín, lòng tin, tính ưu việt, giá trị, lòng trung thành, sự công bằng, và sự cam kết 

được dạy dỗ và nhấn mạnh trong Kinh Thánh và vẫn luôn đúng mặc cho nền kinh tế, xã hội, 

hoặc văn hóa có thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa. Phần lớn những cuốn sách kinh doanh 

bán chạy nhất đã công nhận các nguyên tắc của Kinh thánh thậm chí khi tác giả không biết 

điều đó. 

Trong Ga-la-ti 5:22: Chúng ta được dạy rằng trái của Đức Thánh Linh có thể được áp dụng 

cách thành công trong bất kỳ hoàn cảnh xã hội hoặc văn hóa nào. “Không có luật pháp nào 

chống lại những sự ấy.” Khi chúng ta áp dụng lòng yêu thương, vui mừng, bình an, nhân từ, 
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hiền lành, trung tín, và mềm mại vào trong những hoạt động kinh doanh của mình, chúng 

ta sẽ kinh nghiệm sự thành công thật sự. 
 

Khi nhìn thế giới qua lăng kính của lẽ thật trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ bắt đầu thấy mọi 

vật như cách Chúa nhìn chúng. 

 

 

Sự biến đổi văn hóa bắt đầu với từng cá nhân 
 

Rô-ma 12:2 “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần 
mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” 
2 Cô-rinh-tô 5:17 “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự 
cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới!” 
 

Chúng ta phải có trách nhiệm! Sự biến đổi một quốc gia phải bắt đầu từ những cá nhân, 

chính là mỗi chúng ta. Mỗi chúng ta đều có khả năng củng cố tình trạng thuộc linh và kinh 

tế của quốc gia mình thông qua hành động của từng cá nhân. 
 

Đức Thánh Linh ban cho những Cơ-đốc nhân tái sinh quyền năng để vâng phục Đức Chúa 

Trời và sống đẹp lòng Ngài. Sự đầu phục và vâng lời Chúa mỗi ngày qua việc tôn kính luật 

pháp và nguyên tắc của Ngài có thể thay đổi đất nước! Cơ-đốc nhân không nên nản lòng 

khi thấy chỉ mỗi chúng ta cố gắng sống công chính. Đức Chúa Trời thấy rõ tấm lòng chúng 

ta. Ngài sẽ ban phước cho sự vâng phục và sẽ dùng Cơ-đốc nhân để tác động lên những 

người khác. Sự trung tín với Chúa trong đời này sẽ sinh ra kết quả cho cõi đời đời. 
 

Hệ thống niềm tin và chuẩn mực về văn hóa có thể hoặc giúp đỡ hoặc ngăn trở tiến bộ kinh 

tế của một quốc gia. Tập hợp các giá trị, hệ thống niềm tin, thái độ, và thói quen có ảnh 

hưởng lớn đến tình trạng thuộc linh và kinh tế của một đất nước. Quan điểm văn hóa lấn át 

những khuôn mẫu của hành xử và luật pháp. Ở nhiều quốc gia đang phát triển thông 

thường người ta không mong đợi tính ưu việt bởi vì họ cho rằng văn hóa của họ sẽ chẳng 

bao giờ thay đổi.  
 

Tư tưởng, thái độ, niềm tin và các tiêu chí cần phải phù hợp với Lời Chúa để tạo ra sự  

biến đổi, chứ không phải là các chuẩn mực văn hóa. Điều này bắt đầu với thái độ và 

quá trình suy nghĩ của chính chúng ta. Kinh Thánh dạy trong Rô-ma 12:2 rằng chúng ta 

phải làm mới tâm trí mình. Khi chúng ta làm mới tâm trí bằng việc suy gẫm Lời Chúa, chúng 

ta được trang bị để trở thành những tác nhân cho sự thay đổi văn hóa.  
 

Mỗi tấm lòng cần phải được biến đổi. Một cá nhân được biến đổi sẽ mang lại niềm tin, tiêu 

chuẩn và thái độ mới để tác động lên hệ thống kinh tế, chính trị đồng thời các cá nhân này 

sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến nền văn hóa chung. 
 

Chúa Thánh Linh chắc chắn sẽ thay đổi từng tấm lòng và tâm trí mỗi cá nhân. Sự thay đổi 

trong sự lãnh đạo chính quyền hay hệ thống chính quyền sẽ tạo ra sự biến đổi văn hóa lâu 

dài.  
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Những tiêu chí về 

phẩm chất của cá nhân 
Những tiêu chí về các mối quan hệ 

 

Những tiêu chí chỉ tiêu 

 

Sự ngay thẳng  

Tính trung thực/Sự thành thật  

Lòng trung thành/Trung tín 

Lòng tin cậy 

Sự cam kết/ Siêng năng 
Giữ thứ tự/Minh bạch 

Hy vọng 

Khiêm nhường 

Tinh thần phục vụ 

Tôn trọng/Có phẩm cách 

Công chính/Công bằng 

Ân điển/Thương xót 
Tha thứ 

Quan tâm 

Tin cậy 
Có trách nhiệm 

Phụ thuộc lẫn nhau 

Tinh thần phục vụ  

Khả năng vượt trội 

Giá trị 

Số lượng 

 
 

 

* Trích từ Đức Chúa Trời 
đang hành động của Ken 

Eldred. 

 

Đức Chúa Trời muốn chúc phước cho mọi người và mọi quốc gia về mặt thuộc linh, xã hội, 

và kinh tế 
 

Sáng-thế Ký 12:2-3 “Ta sẽ ban phước cho ngươi… và ngươi sẽ thành một nguồn phước… và 
các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.” 
 

Đức Chúa Trời đã dạy chúng ta rõ ràng trong Phục-truyền 28  rằng nếu chúng ta vâng theo 

mạng lệnh Ngài, thì Ngài sẽ ban phước cho chúng ta. Những phước hạnh này bao gồm sự 

dư dật, thịnh vượng và đạt năng suất. Đức Chúa Trời muốn chúc phước cho con người và các 

dân tộc vì họ vâng phục mạng lệnh Ngài. Ngài cũng bảo chúng ta rằng sẽ có những hậu quả 

nếu không vâng phục luật pháp Ngài. Kết quả của sự bất tuân là những sự rủa sả theo sau 

con người và các dân đó. Sự hỗn loạn cũng là một trong những sự rủa sả. Nhiều nước kém 

phát triển đang vận hành trong sự hỗn loạn và mất trật tự. Điều này có thể quy cho các thế 

hệ và các nhà lãnh đạo đã bất tuân luật pháp Đức Chúa Trời. 

 

Những phước hạnh thuộc linh 

Đức Chúa Trời sử dụng thương trường để cứu chuộc con người và đất nước. Người tin Chúa 

nơi công sở được gọi là ống dẫn của Ngài trong việc đem hy vọng và sự sống đến cho con 

người và đất nước. Những doanh nghiệp vâng phục sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh sẽ mang 

đến lẽ thật thuộc linh và sự sống cho thế giới xung quanh chúng ta. Chúng ta phải thực 

hành lẽ thật bằng lời nói và việc làm. Cách chúng ta sống cuộc đời mình và làm kinh tế rất 

có ảnh hưởng trong việc đưa dẫn mọi người đến với Chúa Cứu Thế Jêsus.  

  

Những phước hạnh xã hội 

Đức Chúa Trời sử dụng dân sự Ngài nơi công sở để tác động lên nền văn hóa theo một cách 

tích cực. Cơ-đốc nhân làm kinh doanh nên cung cấp những giải pháp cho những vấn đề 

đang là gánh nặng của xã hội. Thế giới đang tìm kiếm câu trả lời. Người tin Chúa phải đưa 

Phúc âm vào hành động trong cuộc sống thường nhật. Khi chúng ta tác động đến xã hội và 

văn hóa cách tích cực, thì đó là lúc chúng ta đã chúc phước cho thành phố và quốc gia. 

Người ta sẽ mở lòng hơn đối với những lẽ thật về Đức Chúa Trời khi họ chứng kiến những 

ảnh hưởng tích cực của những Cơ-đốc nhân sống bằng những nguyên tắc Đức Chúa Trời 

trong thế giới thực tại.  
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Những phước hạnh tài chính 

Cuối cùng, Đức Chúa Trời ao ước sử dụng dân sự Ngài trong việc kinh doanh để chúc phước 

về mặt tài chính cho người khác, cho cộng đồng, Hội thánh và sự tấn tới của Phúc âm. Khi 

chúng ta sống cuộc đời mình và làm kinh tế dưới những nguyên tắc của Đức Chúa Trời, Ngài 

sẽ chúc phước cho tài chính của chúng ta. Khi chúng ta được phước về mặt tài chính, chúng 

ta được lệnh phải là một nguồn phước cho những người khác, và cuối cùng là cho “mọi gia 

đình (hay mọi dân tộc) trên đất.” 

 

Kinh doanh theo Nước Trời gồm nhiều thế hệ  
 

Phi-líp 1:6 “tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho 
đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ.” 
 

Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời của nhiều thế hệ. Ngài được đề cập đến nhiều lần như 

“Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp.” Đức Chúa Trời hành động qua các gia 

đình và các thế hệ để hoàn tất mục tiêu của Ngài. Một trong những mưu kế chiến lược nhất 

của Sa-tan chính là phá vỡ sự lưu truyền cho thế hệ sau hầu cho mỗi thế hệ đều phải bắt 

đầu lại. 
 

Kế hoạch của Đức Chúa Trời cho mỗi thế hệ là học tập và lớn lên trên những giá trị, kiến 

thức, và kỹ năng từ các thế hệ trước. Những người ích kỷ chỉ sống cho chính họ và cho thời 

kỳ của họ. Những người cao quý nhận ra tầm quan trọng của việc gieo hạt cho các thế hệ 

sau.  
 

Nếu khải tượng cho cuộc đời và công việc kinh doanh của chúng ta không vượt qua khỏi 

cuộc đời này của mình, thì khải tượng đó nhỏ quá. Đức Chúa Trời thích giúp đỡ những người 

xây dựng một di sản còn lại sau cuộc đời mình. Khi những nhà lãnh đạo doanh nghiệp tập 

trung vào Đại Mạng Lệnh, chúng ta cần phải nghĩ và lập kế hoạch cho các thế hệ tương lai.  
 

Phi-líp 1:6 nói rằng Đức Chúa Trời sẽ làm trọn những điều tốt lành mà Ngài đã khởi sự 

trong chúng ta cho đến ngày tái lâm của Chúa chúng ta. Nói cách khác, Đức Chúa Trời cam 

kết cho sự thành công! Ngài đã khiến hết thảy chúng ta trở thành những người nhận những 

điều tốt lành Ngài đã làm trong các thế hệ trước và sẽ tiếp tục xây dựng cuộc đời chúng ta 

cho những thế hệ tiếp theo.  
 

Việc những người trong các nước đang phát triển nắm bắt được cái nhìn đa thế hệ này rất 

quan trọng. Người tin Chúa nơi công sở phải khởi xướng sự thay đổi văn hóa, kinh tế, và cá 

nhân, điều này sẽ có ảnh hưởng đáng kể trên các thế hệ tương lai. 
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   SUY GẪM: 

 

1. Quý vị có nhìn mọi việc từ quan điểm của Kinh Thánh không?  

2. Cá nhân quý vị có thể làm những gì để đem lại sự thay đổi cho 

nền văn hóa xung quanh mình?  

3. Ai là người quý vị có thể môn đệ hóa để tác động đến các thế hệ 

trong tương lai?  

 

GHI CHÚ 
    

  

 _______________________________________________________________ 

 

   -

_______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

                 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 
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BẢY NGỌN NÚI CỦA TẦM ẢNH HƯỞNG 
Một kế hoạch dành để biến đổi thương trường 

 

Trọng điểm: 
 

Trong mỗi xã hội đều có bảy lĩnh vực chính hay “ngọn núi” ảnh hưởng đến mọi người. Đức 
Chúa Trời đã độc đáo phác họa và kêu gọi mỗi tín hữu trở thành một người ảnh hưởng trên 

ít nhất một trong bảy ngọn núi này. Khi chúng ta theo Chúa Jêsus và sống bày tỏ đức tin 
của mình, thì Vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ tấn tới trong đất nước chúng ta, và chúng ta 

sẽ hiểu cách làm người ảnh hưởng trên những ngọn núi cụ thể. 
 

Việc hiểu được khái niệm Bảy Ngọn Núi là một công cụ quan trọng cho Cơ-đốc nhân để 

thực hiện Đại Mạng Lệnh. (Hãy đọc Ma-thi-ơ 28:19-20.) Khái niệm này đang được sử dụng 

trên toàn thế giới giúp tín hữu hiểu vai trò của mình trong xã hội. 

 

Bảy Ngọn Núi đó là gì?  
 

Có bảy lĩnh vực chính ảnh hưởng đến mọi người, cộng đồng và xã hội trên thế giới. Để giúp 

chúng ta hình dung được bảy lĩnh vực chính này, chúng được mô tả như “bảy ngọn núi.” 
 

- Kinh doanh 

- Giáo dục 

- Nghệ thuật & Giải trí 

- Chính quyền 

- Gia đình 

- Truyền thông 

- Tôn giáo 
 

Mỗi một lĩnh vực này của xã hội được kiểm soát trong một cách nào đó. Bất cứ người nào có 

tầm ảnh hưởng trên một trong bảy lĩnh vực này đều ảnh hưởng hoặc tốt hoặc xấu trên một 

quốc gia. 

 

Vì sao thương trường lại quan trọng đối với Bảy Ngọn Núi?  
 

Điều mà chúng ta đề cập như là “thương trường” liên quan đến tất cả các ngọn núi của xã 

hội. Tất cả những hoạt động kinh doanh hàng ngày, giáo dục, giải trí, chính quyền, gia đình, 

truyền thông, và tôn giáo đều xảy ra nơi thương trường. Tầm ảnh hưởng của từng ngọn núi 

này được phô bày nơi thương trường. 
 

Ví dụ giả sử “ngọn núi chính quyền” được ảnh hưởng bởi những nhà lãnh đạo tin vào sự 

thành thật và ngay thẳng và là những người muốn bài trừ nạn tham nhũng, thì họ sẽ dùng 

tầm ảnh hưởng của mình để thông qua và thi hành những điều luật bài trừ sự gian trá, tham 

nhũng, và hối lộ. Điều này sẽ dẫn đến một môi trường kinh doanh lành mạnh hơn, một môi 

trường sẽ tạo ra sự giàu có và thịnh vượng hơn cho một đất nước.  

 

Tầm quan trọng của việc ảnh hưởng đến Bảy Ngọn Núi  
 

Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người những ân tứ và tài năng. Những ân tứ và tài năng này  
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giúp định hướng (những) sự hướng nghiệp của mỗi người và “ngọn núi” nào mà một người 

nên ảnh hưởng. 
 

Ví dụ: một người có khả năng làm việc với con số và lô-gíc thì có thể là một kế toán hay 

người giữ sổ sách cho một công ty. Qua sự thành thật và chăm chỉ của mình, người đó sẽ có 

một tầm ảnh hưởng tích cực đến ngọn núi kinh doanh. 
 

Những người theo Đấng Christ cần phải có một tầm ảnh hưởng tích cực trên các ngọn núi 

để tạo nên sự khác biệt trong xã hội. Chúng ta cần phải hiểu rằng sự thay đổi lâu dài chỉ đạt 

được bằng một quan điểm đa thế hệ. Để thực sự có được tầm ảnh hưởng trên các ngọn núi, 

chúng ta cần phải nghĩ xa hơn đời mình! 
 

Khi con cái Đức Chúa Trời có ảnh hưởng trên những ngọn núi chiến lược của xã hội, thì sẽ có 

sự biến đổi tích cực nơi công sở, điều mà sẽ tạo nên một tác động lạ thường xuyên suốt các 

quốc gia. 
 

Bảy Ngọn Núi được biến đổi: Bức Tranh Mục tiêu 
 

1. Kinh doanh: Những hệ thống kinh tế cho phép kinh doanh và thương mại phát triển và 

mở rộng. Những doanh nghiệp sử dụng các nguồn lực của một đất nước để mang lại sự giàu 

có và một tiêu chuẩn sống cao hơn cho tất cả mọi người. 
 

2. Giáo dục: Giáo dục bắt nguồn từ những nguyên tắc trong Lời Chúa, thực sự huấn luyện và 

trang bị cho các sinh viên sự ngay thẳng, thành công, và hy vọng cho tương lai. 
 

3. Giải trí: Giải trí lành mạnh làm cho con người kinh nghiệm những sự hào hứng, vui vẻ, và 

các cảm xúc khác mà Chúa ban cho. 
 

4. Chính quyền: Chính quyền với luật pháp công bình được thi hành bởi các viên chức chính 

trực và thành thật, và là những người chăm sóc và cung ứng cho công dân.  
 

5. Gia đình: Những gia đình vững mạnh ở dưới sự lãnh đạo của những cặp vợ chồng (một 

vợ, một chồng) yêu mến nhau trọn đời. Những người cha mẹ yêu thương và nuôi dưỡng 

con cái mình và dạy chúng yêu mến Đức Chúa Trời. 
 

6. Truyền thông: Truyền thông dựa trên sự nghiên cứu và truyền đạt toàn bộ sự thật cách 

chính xác và đầy đủ. 
 

7. Tôn giáo: Hội thánh nhận ra vai trò của mình trong 1) sự thờ phượng và kinh nghiệm Đức 

Chúa Trời trong những buổi nhóm và 2) trang bị cho tín hữu thờ phượng và hầu việc Đức 

Chúa Trời trong mọi bộ phận của xã hội. 

 

Cuộc chiến thuộc linh  
 

Rõ ràng rằng cuộc chiến giành sự ảnh hưởng không chỉ diễn ra trên đất nhưng cũng 

đang diễn ra trên trời. “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng 
chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các 
miền trên trời vậy.” Ê-phê-sô 6:12. 
 

Những ngọn núi của xã hội là nơi có sự ảnh hưởng hoặc của Vương quốc Đức Chúa Trời hoặc 

của Sa-tan. Khi con cái Đức Chúa Trời giữ những vị trí ảnh hưởng cao trong xã hội, thì sự gia 
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tăng về Thần Linh siêu nhiên biến đổi tấm lòng cũng được giải phóng. Điều này dẫn đến 

một khu vực được biến đổi và nơi đó sẽ phản chiếu Thiên đàng. 
 

Tuy nhiên, điều ngược lại thực sự cũng có thể xảy ra khi những người ở dưới sự điều khiển 

của Sa-tan đang ảnh hưởng đến những ngọn núi một cách chiến lược. Khi những người 

không kính sợ Chúa nắm quyền, thì sức mạnh của ma quỷ được tạo ra thông qua tội lỗi và 

sự trụy lạc bên trong xã hội. Vương quốc của sự chết, sự cướp phá, và sự hủy diệt của Sa-

tan được thiết lập và xã hội đó bị thoái hóa xa khỏi Đức Chúa Trời và phước hạnh của sự 

hiện diện Ngài. “Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn Ta đã đến, hầu cho chiên 
được sự sống, và được sự sống dư dật.” Giăng 10:10. 
 

Ví dụ: Khi quyền lực tối tăm ảnh hưởng mạnh mẽ trên ngọn núi giải trí, thì các chương trình 

ti-vi và phim ảnh chứa đầy nội dung trụy lạc về giới tính, hình ảnh bạo lực và những xu 

hướng chống Cơ-đốc. 
 

Khi Vương quốc của Sa-tan giành được ưu thế nắm giữ con người và trên một khu vực địa 

lý, sự ảnh hưởng đó được gọi là “đồn lũy.” Những đồn lũy được lập nên khi thiếu ảnh hưởng 

và hoạt động của Cơ-đốc nhân trong một khu vực qua nhiều thế hệ. “Vả, những khí giới mà 
chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng 
của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy…”  
2 Cô-rinh-tô 10:4. 

 

Quyền quản trị  
 

Từ ban đầu, Đức Chúa Trời đã kêu gọi con người cai quản và thống trị dưới uy quyền Ngài. 

Đây là một sự ủy thác được ban cho A-đam trong Sáng-thế Ký và vẫn tiếp tục đến ngày 

nay. Là một người theo Đấng Christ, chúng ta có sự ủy thác để truyền bá tầm ảnh hưởng 

của Vương quốc Ngài. Từ được dùng để mô tả điều này trong Kinh Thánh là “quản trị.” “Hãy 
sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá 
dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.”   
 

Chúng ta được lệnh phải quản trị mỗi một ngọn núi của xã hội bằng việc hiểu sự kêu  

gọi của mình và biết chúng ta phải hoạt động trên ngọn núi nào. Sau đó, bày tỏ sự sống của 

Đức Chúa Trời và tạo ảnh hưởng lên ngọn núi của chúng ta. Khi chúng ta vâng theo Chúa 

Jêsus trong mọi khía cạnh của cuộc đời mình, thì tầm ảnh hưởng của Ngài sẽ trở nên mạnh 

mẽ trong xã hội của chúng ta. 

 

Những thách thức đối với suy nghĩ truyền thống  
 

Ý tưởng về Vương quốc Đức Chúa Trời được thiết lập trên đất thông qua những người tin 

Chúa có tầm ảnh hưởng có thể thách thức một vài lối suy nghĩ truyền thống. Hãy xem xét 

vài lĩnh vực mà tư tưởng chúng ta cần được điều chỉnh: 
 

Quan điểm truyền thống #1: 
 

“Các buổi nhóm lại ở Hội thánh là nơi duy nhất mà Đức Chúa Trời can thiệp và hành động 
trong đời sống mỗi người. Ngài thực sự không hành động ở nơi công sở.” 
 



 21

Thách thức:     Là thân thể của các tín hữu, hội thánh được kêu gọi để tác động lên mọi ngọn 

núi. Đức Chúa Trời không bị giới hạn trong giờ thờ phượng của hội thánh. Ngài đang vận 

hành 7 ngày một tuần, 24 giờ một ngày và chúng ta cũng phải như thế. Một số người có thể 

dành vài giờ một tuần ở một buổi nhóm, nhưng hầu hết mọi người dành hơn bốn mươi giờ 

mỗi tuần ở nơi làm việc. 
 

Đức Chúa Trời đi với chúng ta và muốn hành động qua chúng ta khi chúng ta bước vào 

thương trường. Chúng ta cần khích lệ và cầu nguyện cho mọi người ở nơi công sở, chứ 

không chỉ ở nhà thờ. Chúng ta cần mong đợi Đức Chúa Trời sẽ làm những điều siêu nhiêu và 

biến đổi cuộc đời những người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày. 
 

Có một sự lừa dối nguy hiểm mà nhiều người trong thân thể Đấng Christ tin. Sự lừa dối ấy 

chính là chúng ta có một “phần thuộc linh” trong cuộc đời mình mà chúng ta có thể sử dụng 

khi ở nhà thờ và một “phần trần tục” để sử dụng khi ở chỗ làm và nơi vui chơi. Đối với Cơ-

đốc nhân, không có ranh giới giữa phần thiêng liêng và phần trần tục. Đức Chúa Jêsus Christ 

là Chúa của cả cuộc đời, chứ không chỉ vài phần nào đó.  
 

Chúng ta sẽ được đầy trọn nhất, thỏa lòng và vui mừng nhất khi chúng ta nhận ra rằng mọi 

thứ đều thiêng liêng. Khi chúng ta để Đức Chúa Trời dịch chuyển và hành động trong tất cả 

lĩnh vực của đời sống mình, chúng ta sẽ được giải phóng khỏi mâu thuẫn bên trong của việc 

nỗ lực sống vừa “cuộc đời thuộc linh” vừa “cuộc đời trần tục.” 
 

Quan điểm truyền thống #2:  
 

“Mục sư là người phải phục vụ, dạy dỗ, và nuôi nấng thân thể Đấng Christ và cộng đồng địa 
phương. Còn những người không phải là nhân sự trọn thời gian của hội thánh thì chỉ được 
kêu gọi để dâng hiến tiền bạc và hỗ trợ những ai được kêu gọi để giảng dạy và phục vụ.” 
 

Thách thức:    Kinh Thánh nói rằng mỗi người theo Đấng Christ là một thầy tế lễ. “Nhưng 
anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc 
về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi 
tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài…” 1 Phi-e-rơ 2:9 
 

Phần lớn người tin Chúa không thấy mình như những thầy tế lễ, mục sư, hay những người 

làm chức vụ trong ngọn núi cụ thể của mình. Nhiều người được dạy phải thụ động cho đến 

khi Chúa Jêsus trở lại. Tuy nhiên, mỗi cá nhân được dựng nên độc đáo cho sự tấn tới của 

Vương quốc Đức Chúa Trời và có một vai trò ở nơi công sở. Những ai được kêu gọi vào “chức 

vụ trọn thời gian” như những mục sư, giáo sư hay nhà truyền giáo phải trang bị Thân thể 

các tín hữu cho chức vụ trên mỗi “ngọn núi.” 
 

Rất dễ để thấy tầm quan trọng của thương trường trong cuộc đời chính Chúa Jêsus. Phần 

lớn phép lạ của Ngài xảy ra ở nơi làm việc. Kinh Thánh ghi lại hơn 120 lần Chúa Jêsus đối 

mặt với con người. Chỉ có 10 trong số đó ở trong đền thờ hay nhà hội, phần còn lại là ở nơi 

làm việc. Ba chín trong bốn mươi sự bày tỏ siêu nhiên được chép trong sách Công-vụ đã 

xảy ra nơi làm việc. Đức Chúa Trời sẽ làm điều lạ thường và kinh ngạc khi chúng ta chào 

mừng Ngài vào trong đời sống mình và vào trong nơi công sở.  



 22 

SUY GẪM: 

 

1. Hãy cầu nguyện và xin Chúa bày tỏ chính mình Ngài cho quý vị. 

Những ngọn núi nào Ngài đã đặt để quý vị làm thầy tế lễ và người 

ảnh hưởng? 

2. Hãy tra xét chính đời sống mình. Quý vị đã giao cho Chúa quyền 

kiểm soát trong mọi lĩnh vực chưa? Quý vị có đang sống một đời 

sống không có sự phân chia giữa điều thiêng liêng và trần tục 

không? 

3. Hãy dâng chính mình để theo Đấng Christ. Xin Chúa bày tỏ cách 

Ngài muốn đem sự biến đổi đến với đất nước của quý vị. Xin Chúa 

bày tỏ cách Ngài muốn sử dụng quý vị mỗi ngày. 

 

 

GHI CHÚ 
    

  

 _______________________________________________________________ 

 

   -

_______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

                 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 
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MỤC VỤ NƠI CÔNG SỞ 
 

Trọng điểm: 
 

Thương trường là một trong những nơi chủ yếu mà Cơ-đốc nhân là “muối và sự sáng” cho 
một thế giới đang cần. Con người ở nơi công sở sẽ nhìn thấy và đi đến chỗ nhận biết tình 
yêu của Chúa Jêsus khi Cơ-đốc nhân bày tỏ lòng quan tâm, tình yêu thương, và một khao 

khát phục vụ qua các mối quan hệ. 
 

Mọi chủ doanh nghiệp khôn ngoan đều phát triển một kế hoạch kinh doanh để đề ra hướng 

đi, mục tiêu, và điểm kiểm tra cho một công ty và tất cả các bộ phận của nó. Những chủ 

doanh nghiệp Cơ-đốc cũng có một trách nhiệm đối với Đức Chúa Trời và nhân viên để có 

một kế hoạch về chức vụ. Kế hoạch chức vụ này có thể chỉ để cá nhân sử dụng hoặc chia sẻ 

với các Cơ-đốc nhân khác ở nơi làm việc. 
 

Ba từ khóa đối với Mục vụ nơi Công sở  
 

Có ba từ chìa khóa luôn phải được xem xét trong cuộc đời và công việc. Đó là: Vương quốc, 

các mối quan hệ, và sự biến đổi: 
 

1. Chúng ta muốn tập trung vào Vương quốc và xem xét cách chúng ta, là 

những cá thể và những chủ doanh nghiệp, có thể vươn đến cả thế giới bằng 

Phúc âm của Chúa Jêsus Christ qua việc kinh doanh của mình. 

2. Chúng ta cần phải chọn cách xem mỗi người chúng ta gặp đều quan trọng và 

nhận ra rằng Chúa Jêsus đã thành công vì Ngài coi trọng các mối quan hệ và 

tìm kiếm các mối quan hệ với tất cả các hạng người. 

3. Mục tiêu là để quyền năng biến đổi của Đức Chúa Trời tích cực làm thay đổi 

mọi thứ và mọi người chúng ta tiếp xúc. Việc này bao gồm việc quản lý kinh 

doanh của chúng ta theo những nguyên tắc của Đấng Christ, điều mà sẽ tạo 

nên một môi trường cho sự biến đổi được xảy ra. 
 

Làm thế nào chúng ta mang Vương quốc của Ngài đến nơi chúng ta làm việc? Trong mọi 

việc, chúng ta cần nhận ra vai trò của mình là những người làm chức vụ. Chúa Jêsus đã kêu 

gọi chúng ta tiếp tục công việc của Ngài và đã chu cấp cho chúng ta để thực hiện điều đó 

mọi nơi chúng ta đi. Là những chủ doanh nghiệp, chúng ta được kêu gọi để mở rộng Vương 

quốc Đức Chúa Trời, nuôi dưỡng các mối quan hệ, và phải là những ống dẫn cho sự biến đổi 

nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, trong tất cả những cuộc đời chúng ta gặp gỡ tại nơi 

làm việc. 

 

Bốn nguyên tắc dành cho Mục vụ nơi Công sở  
 

Cô-lô-se 4:1-6 “Hỡi người làm chủ, hãy lấy điều công bình chánh trực đãi tôi tớ mình, vì biết 
rằng anh em cũng có một Chủ mình ở trên trời. Phải bền đỗ và tỉnh thức trong sự cầu 
nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở 
cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó 
mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Hãy lấy sự 
khôn ngoan ăn ở với những người ngoại, và lợi dụng thì giờ. Lời nói anh em phải có ân hậu 
theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào.” 
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Những câu Kinh Thánh này cho chúng ta một cái nhìn lớn lao về bốn nguyên tắc cho mục 

vụ nơi công sở: 
 

1. Chuyên tâm cầu nguyện (câu 2) 

2. Xin Đức Chúa Trời mở cửa cho chúng ta để giảng lời Chúa, hầu cho chúng ta có thể rao 

truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ (câu 3) 

3. Sống đời sống khôn ngoan với những người bên ngoài, tận dụng mọi cơ hội (câu 5) 

4. Hầu cho chúng ta sẽ biết cách đối đáp mỗi người (câu 6) 

 

Nguyên tắc #1: Sự cầu nguyện  
 

• Lập một danh sách các nhân viên, khách hàng, nhà buôn, và những cộng sự.   

• Bắt đầu thường xuyên cầu nguyện cho họ theo tên. Nếu danh sách có nhiều tên quá 

thì chia chúng ra thành nhiều nhóm và một ngày cầu nguyện cho mỗi nhóm. 

• Xin Chúa cho họ sự nhạy bén và xin Ngài sử dụng chúng ta khi Ngài hành động trong 

cuộc đời họ. 

• Xin Chúa cho chúng ta một tấm lòng mềm mại đối với những người đó và có sự khôn 

ngoan để biết cách kết nối với họ. Cầu xin Ngài bày tỏ cách Ngài muốn cuộc đời họ 

được biến đổi. 

• Hãy cầu nguyện Chúa mở cửa cho họ. 

• Hãy kiên nhẫn – đây là một quá trính, không phải là một sự kiện.  

 

Nguyên tắc #2: Những cánh cửa mở  
 

Hình thức truyền giáo và môn đệ hóa này xảy ra ở những nơi trong tầm ảnh hưởng của 

chúng ta và KHÔNG thuộc về các hoạt động nhưng về mối quan hệ. Những cánh cửa có thể 

mở trong nhiều hình thức khác nhau. Vài người thì là những dịp vui trong lúc ăn mừng. Có 

người thì trong những lúc khủng hoảng. Và những khoảnh khắc hạnh phúc như chào mừng 

con ra đời, sinh nhật, ngày kỷ niệm, đám cưới hay lễ tốt nghiệp. Vài khủng hoảng điển hình 

như người thân yêu qua đời, bệnh nặng, vấn đề về hôn nhân, vấn đề con cái, khó khăn tài 

chính, hoặc mất việc. Khi chúng ta đọc các sách Phúc âm và xem xét gương mẫu yêu 

thương và phục vụ mọi người của Chúa Jêsus, chúng ta sẽ thấy Ngài hành động trong nhiều 

hoàn cảnh. Đây là những cánh cửa mở đã dành sẵn cơ hội để làm chức vụ. 
 

Một số ý tưởng giúp mở các cánh cửa: 
 

• Thiệp mừng sinh nhật và mừng kỷ niệm – được ký với những lời chúc 

• Lá thư hàng tháng cho tất cả nhân viên với nội dung khích lệ, thân thiện 

• Thiệp/thư mừng Giáng sinh cho tất cả nhân viên, khách hàng, và hãng buôn 

• Bữa ăn/tiệc vào ngày lễ cho tất cả nhân viên  

• Dã ngoại mùa hè cho nhân viên, vợ chồng, và con cái họ  

• Nói CÁM ƠN trực tiếp, bằng thiệp, gọi điện, email, hay khen thưởng 

• Nhớ rằng người ta luôn muốn biết là họ được quan tâm trước khi họ lắng nghe bất 

kỳ điều gì. 

 

Nguyên tắc #3: Những cơ hội để phục vụ người khác 
 

Khi chúng ta đang cầu nguyện mỗi ngày cho những người mà Đức Chúa Trời đem đến cho  
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mình, những cánh cửa sẽ được mở. Thông qua việc phát triển mối quan hệ, chúng ta thể 

hiện mình sẵn sàng và mở lòng để giao tiếp. Sự giao tiếp bao hàm nói và nghe – nghe nhiều 

hơn nói. Việc truyền đạt sự quan tâm, tình yêu thương, và một khao khát phục vụ, cùng với 

sự khích lệ qua lời nói là rất quan trọng. Chúng ta cần phải biết rõ những người xung quanh 

mình đủ để quan sát sự thay đổi trong cách cư xử và tâm tính của họ. Hãy nhạy bén và cố 

gắng nhận ra bất kỳ nhu cầu nào. 

 

Nguyên tắc #4: Đáp ứng  
 

Đây là một ví dụ về cách một chủ doanh nghiệp có thể phản ứng với cánh cửa mở trong 

cuộc đời một người:  
 

“Tôi đã cầu nguyện cho Joe nhiều tháng. Sau đó, tôi nghe mẹ Joe qua đời (khủng hoảng). 
Tôi để ý thấy anh đang trải qua giai đoạn đau buồn (quan sát). Tôi gởi Joe một tấm thiệp với 
vài lời cá nhân và tiếp tục cầu nguyện (sự nhạy bén). Một ngày nọ, trong giờ giải lao, tôi 
nghe Joe nói về những gì anh đang làm. Tôi đề nghị giúp đỡ Joe bằng những điều thực tế 
(phục vụ). Tôi gởi cho anh một cuốn truyền đạo đơn nhỏ (quan tâm). Tôi mời Joe đi tham 
gia một sự kiện thể thao với tôi suốt vài tuần sau đó (sẵn lòng). Vài tháng sau, tôi email cho 
Joe và cho anh biết là tôi vẫn đang cầu nguyện cho anh (khích lệ). Một khuya nọ, tôi nhận 
được cú điện thoại từ Joe, đứa con gái tuổi thiếu niên của anh đang gặp vấn đề. Tôi đã lắng 
nghe, cố khích lệ và tư vấn cho anh. Tôi đã ở đó cho anh (bày tỏ tình yêu thương). Cuối 
cùng, tôi mời Joe cùng tôi đọc Kinh Thánh. Dần dà, tôi hỏi Joe có muốn mời Chúa Jêsus vào 
cuộc đời mình không.” 
 

Những gợi ý hữu ích trong việc mang Đấng Christ đến nơi Công sở  
 

• Đừng “sùng đạo” quá ở chỗ làm, nhưng hãy để Đấng Christ sống qua quý vị. 

• Hãy giương cao ngọn cờ của đức tin nhưng đừng công kích hay hiếu chiến. 

• Hãy là sự sáng trong một thế giới tối tăm. 

• Đề nghị cầu nguyện cho đồng nghiệp có nan đề. 

• Viết xuống những lời cầu nguyện và theo dõi chúng. 

• Quan tâm gia đình của nhân viên. 

• Đem sẵn Kinh Thánh hay truyền đạo đơn để tặng khi có điều kiện tốt. 

• Đi ăn trưa bên ngoài và trò chuyện. 

• Hãy kiên nhẫn – điều này cần thời gian và nỗ lực. 
 

 

Ôn lại quá trình  
 

1. Cầu nguyện cho những người chúng ta tiếp xúc trong kinh doanh, xin Chúa 

chuẩn bị tấm lòng chúng ta và họ. 

2. Để ý xem những cánh cửa mà Chúa đang mở khi Ngài hành động trong đời  

sống người khác. 

3. Hãy nhạy bén với mỗi cơ hội để quan tâm người đó. 

4. Thận trọng đáp ứng bằng sự nhạy bén để xây dựng lòng tin trong mối quan hệ. Con 

người KHÔNG nên bị đối xử như những dự án, nhưng như những mối quan hệ mà 

Chúa đã sắm sẵn cho mục đích của Ngài. 
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SUY GẪM: 

 

1. Cầu xin Chúa chỉ cho quý vị thấy cách Ngài muốn quý vị trở thành 

“muối và sự sáng” trong môi trường quý vị đang sống. 

2. Cầu xin Chúa chỉ cho quý vị những con người và một kế hoạch cho 

chức vụ của chính mình nơi công sở. 

3. Cầu xin Chúa mỗi ngày mở cửa vào cuộc đời những người đó, xin sự 

nhạy bén của Ngài để biết những cánh cửa mở, và xin tấm lòng 

Ngài để biết cách đáp ứng lại những cánh cửa đã mở. 

 

 

GHI CHÚ 
    

  

 _______________________________________________________________ 

 

   -

_______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

                 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 
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II. PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN 
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LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ 
 

Trọng điểm:  
 

Đức Chúa Trời sử dụng những người lãnh đạo có thể tập trung vào khải tượng Ngài cho họ 
và thực hiện khải tượng đó với lòng tin kính và sự kỷ luật. 

 

Những Nguyên Tắc Lãnh Đạo Quan Trọng: 
 

Mùa Gặt đòi hỏi phải có LÃNH ĐẠO  
 

Lãnh Đạo đòi hỏi phải có KHẢI TƯỢNG  
 

Khải Tượng đòi hỏi phải có SỰ TẬP TRUNG 
 

Sự Tập Trung đòi hỏi phải có  MỤC TIÊU  
 

Mục Tiêu đòi hỏi phải có KẾ HOẠCH 
 

Kế Hoạch đòi hỏi phải có KỶ LUẬT 

 
Lãnh đạo cho Mùa Gặt  
 

Đọc:  Lu-ca 10:2  
 

Đức Chúa Trời đang mang đến một mùa gặt linh hồn xuyên suốt các quốc gia trong những 

cách chưa từng xảy ra. Nhiều người trở lại với Đức Chúa Jêsus Christ hơn bất cứ thời kỳ nào 

trong lịch sử. Vì thế có một nhu cầu lớn về những người lãnh đạo tin kính, có năng lực nhằm 

môn đệ hóa người khác trưởng thành thực sự và xây dựng Vương quốc của Đức Chúa Trời. 

Phải có những người lãnh đạo đủ khả năng để quản lý mùa gặt và môn đệ hóa muôn dân. 

Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những người lãnh đạo bước ra trong sự vâng phục và đức tin 

để được Ngài dùng cho mục đích của Ngài. 

 

Khải tượng 
 

Đọc: Châm-ngôn 29:18 
 

Người lãnh đạo phải có một khải tượng hấp dẫn thu hút người khác theo. Khải tượng đó 

phải tuôn đổ từ tâm trí của Đức Chúa Trời qua tấm lòng của những người lãnh đạo và được 

trình bày một cách rõ ràng cho dân sự để cùng tham gia khải tượng. 
 

Kinh Thánh nói rằng dân sự sẽ bị diệt vong vì thiếu khải tượng. Khải tượng là một bức tranh 

khao khát về một hoàn cảnh trước khi nó hiện hữu. Khi một người lãnh đạo truyền đạt rõ 

ràng một khải tượng, nó có những tác động đầy quyền năng. Một khải tượng rõ ràng có thể 

khiến dân sự hiệp nhất, và thúc đẩy thêm sinh lực cho người khác nhiệt tình tham gia sự 

nghiệp đó. Là những người lãnh đạo, chúng ta phải có một bức tranh hay một khải tượng về 

những điều Đức Chúa Trời muốn làm trong đời sống cá nhân của chúng ta, gia đình, việc 

kinh doanh của chúng ta, và vai trò toàn diện của chúng ta trong Vương quốc Đức Chúa 

Trời.  
 

Sách Nê-hê-mi là một bức tranh điển hình của sự lãnh đạo có khải tượng. Trong trường hợp 

của Nê-hê-mi, khải tượng xây lại tường thành là một nhiệm vụ vượt quá khả năng tự nhiên 

của ông. Ông cần sự hỗ trợ siêu nhiên. Khải tượng đã khiến Nê-hê-mi chống đỡ sự đe dọa 
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của những người thù nghịch ông, đe dọa tấn công, mắng nhiếc, và những sự phàn nàn cùng 

mệt mỏi của dân sự. Khải tượng và nhiệm vụ được giao cho Nê-hê-mi từ Đức Chúa Trời tác 

động đến nhiều thế hệ tương lai. 

 

Ba lẽ thật về khải tượng cao quý: 
 

1. Khải tượng theo quy mô của Đức Chúa Trời đẩy chúng ta đi vượt quá khả năng loài 
người. 

2. Khải tượng theo quy mô của Đức Chúa Trời giúp chúng ta chịu đựng những nghịch 
cảnh. 

3. Khải tượng theo quy mô của Đức Chúa Trời vươn ra xa hơn phạm vi cuộc đời chúng 
ta.  

 

Sự Tập Trung 
 

“Nếu quý vị không sống theo thứ tự ưu tiên, quý vị sẽ sống theo áp lực. Hoặc quý vị xác 
định điều gì quan trọng trong cuộc đời mình, hoặc người khác sẽ xác định nó cho quý vị”  – 

Rick Warren  
 

Quá trình tự nhiên kế tiếp để theo đuổi một khải tượng chính là sự tập trung vào khải tượng 

đó. Nhiều điều hấp dẫn có thể kéo chúng ta từ những hướng khác nhau. Những người lãnh 

đạo hiệu quả biết sàng lọc những cơ hội qua việc tập trung vào khải tượng mà người đó 

được kêu gọi.  
 

Đức Chúa Trời thường làm những điều kỳ diệu của Ngài trong thế giới qua những khuôn 

mẫu. Những nguyên tắc mang tính toàn cầu như gieo và gặt, mùa gieo hạt và mùa gặt có 

thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Quý vị có nhớ khi Chúa Jêsus 

phán ẩn dụ về người gieo giống không? Chỉ có một trong bốn loại hạt giống có kết quả 

trong Mác 4:3-9. Đây là một nguyên tắc có thể áp dụng cho tiếp thị, bán hàng, dự báo thời 

tiết và những lĩnh vực khác. 
 

Về lý luận quản lý, nhiều người đã học được “Nguyên tắc Pareto” hay “Luật 80-20”. 
 

Nguyên tắc Pareto hay Luật 80/20 cho biết: 
 

 20% tổng số nhân lực tạo ra 80% tổng năng suất 

 20% tổng số nhân lực tạo nên 80% tổng lợi nhuận 

 20% nỗ lực tập trung sẽ tạo nên 80% sự khác biệt trong toàn bộ các hoạt động 
 

Nguyên tắc này có thể áp dụng cho hầu hết mọi khía cạnh của kinh doanh và cuộc sống. 

Những người lãnh đạo cần có khả năng tập trung vào những nhiệm vụ mang lại kết quả tối 

đa cho những nỗ lực và thời gian. 

Những người lãnh đạo vĩ đại có thể xác định và tập trung vào những điều thích đáng và 

theo đuổi những nhiệm vụ quan trọng nhất. 

 

 

 

 

 

 



 30

Áp dụng Chiến Lược Tập Trung: 
 

Hãy dành chút thời gian trả lời câu hỏi này: 

Nếu tôi có thể làm 3 điều sẽ tạo nên ảnh hưởng đáng kể, đó sẽ là những điều gì? 
 

Trong 90 ngày tới: 
Trong năm tới: 
Trong 3 năm tới: 
Trong đời tôi: 
 

Bài tập này giúp chúng ta nhận ra những điều chủ yếu nên tập trung vào. Một khi chúng ta 

đã trả lời được câu hỏi trên theo mỗi mức thời gian, chúng ta có thể bắt đầu sắp xếp những 

nhiệm vụ và thứ tự ưu tiên hàng ngày, tuần, tháng của chúng ta theo các mục tiêu tập 

trung của mình.  
 

Khi chúng ta ôn lại những mục tiêu tập trung, chúng ta nên điều chỉnh nếu cần thiết. Nếu 

chúng ta biết kỷ luật bản thân, giữ tập trung vào những điều quan trọng và không để 

“những việc nhỏ” phá vỡ hiệu suất, thì chúng ta sẽ thành công. 
 

Vấn đề căn bản chính là: Điều gì là quan trọng? Nếu chúng ta có thể trả lời câu hỏi đơn giản 

“Điều gì là quan trọng?” từ toàn cảnh cho đến những nhiệm vụ mỗi ngày, chúng ta sẽ sống 

một cuộc đời có tập trung. Những người lãnh đạo vĩ đại phải nhận ra và tập trung vào 

những điều đúng và theo đuổi điều quan trọng nhất. Sự tập trung có thể áp dụng đối với sự 

kêu gọi, động cơ, gia đình, và công việc.  

 

Mục tiêu 
 

Với sự rõ ràng về khải tượng và sự tập trung, chúng ta cần phải lập những mục tiêu đưa 

chúng ta đến với khải tượng đó. 
 

Khi lập mục tiêu, chúng phải vừa đo lường được và có thể đạt được. Những mục tiêu chính 

đáng dựa vào thực tại, chứ không phải là tưởng tượng. Ví dụ, đối với một vận động viên 

không chuyên, việc lập một mục tiêu chạy marathon trong hai tuần là điều hoàn toàn phi 

thực tế. Tuy nhiên, lập một mục tiêu chạy marathon trong mười hai tháng thì thực tế và có 

thể được đo lường rõ ràng bằng những bước của quá trình theo đó. 

 

Lập kế hoạch  
 

Khi chúng ta đã lập những mục tiêu trọng tâm theo khải tượng của chúng ta, đó là lúc  

nên lập kế hoạch về cách chúng ta sẽ làm để đạt được những mục tiêu đó. 
 

Đức Chúa Trời là Đấng lập kế hoạch. Ngài đã có kế hoạch cho mỗi người (Giê-rê-mi 29:11) 

và Ngài đã có kế hoạch cho tất cả tạo vật (Ê-sai 37:26). 
 

Kế hoạch góp phần tạo ra quá trình diễn biến của chúng ta. Kế hoạch có thể và nên được 

thay đổi và chỉnh sửa dựa trên hoàn cảnh và những diễn biến bất ngờ mới. 
 

Kế hoạch giúp chúng ta sắp xếp cuộc đời và công việc của mình kết quả cho Đấng Christ. 

Không ai trân trọng việc hoàn thành một nửa. Chúa Jêsus đã khuyên dạy chúng ta cẩn thận 

lập kế hoạch cho những hành động của mình và làm theo. Để trở thành một người hoàn tất, 

đòi hỏi có sự tập trung và lòng quyết tâm. 
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Lu-ca 14:28-30: “Vả, trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp, mà trước không 
ngồi tính phí tổn cho biết mình có đủ của đặng làm xong việc cùng chăng sao?E khi đã xây 
nền rồi, không làm xong được, thì mọi người thấy liền chê cười, và rằng: Người nầy khởi 
công xây, mà không thể làm xong được!” 
 

Kỷ luật  
 

Một người lãnh đạo có kỷ luật mới chăm chỉ làm theo kiểu mẫu này của khải tượng, sự tập 

trung, lập mục tiêu và lên kế hoạch. 
 

Người lãnh đạo có kỷ luật… 
 

Ôn lại  những kế hoạch, mục tiêu, và sự tập trung để chắc chắn đang đi đúng hướng. 
 

Sửa đổi và điều chỉnh dựa vào hoàn cảnh, có tiến triển hay không, những diễn biến mới, 

những bước chậm lại thình lình hay những cơ hội mới. 
 

Quản lý tất cả nguồn của mình để sinh ra bông trái cho vinh hiển của Chúa. 
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SUY GẪM: 

 

1. Khải tượng nào mà Đức Chúa Trời đã ban cho đời sống tôi? Gia 

đình tôi? Công việc hay kinh doanh của tôi? Vai trò của tôi trong 

Vương quốc? 

2. Xem xét kỹ bài tập về Sự tập trung. Quý vị sẽ áp dụng điều này 

như thế nào vào cuộc sống quý vị? Công việc quý vị? 

3. Nguyên tắc 80-20 có thể áp dụng cho quý vị như thế nào? 

 

 

GHI CHÚ 
    

  

 _______________________________________________________________ 

 

   -

_______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

                 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 
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CHỐNG THAM NHŨNG 
 

Trọng điểm: 
 

Đức Chúa Trời tôn quý sự ngay thẳng của chúng ta khi chúng ta đặt mục tiêu tôn kính Ngài 
qua công việc của mình. 

 

Một trong những thách thức lớn đối với Cơ-đốc nhân nơi công sở trên khắp thế giới là làm 

thế nào để thành công khi nạn tham nhũng đang thịnh hành. Thông thường ở các nước 

đang phát triển, hầu như những ai tham nhũng và làm sai nguyên tắc thường thành công 

và kiếm được nhiều tiền. Cơ-đốc nhân có thể dễ dàng trở nên nản lòng khi chúng ta cố 

gắng làm điều đúng, nhưng phải thấy người gian ác thịnh vượng. Khi chúng ta cảm thấy 

như thế, chúng ta cần phải vững lòng. Đức Chúa Trời nhìn thấy mọi thứ và về lâu dài sẽ ban 

thưởng cho sự công bình.  
 

 Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho người công bình.    Lời Ngài hứa ban thưởng cho 

chúng ta vì sự tôn kính Ngài và vâng theo luật pháp Ngài. Hãy đọc 1 Cô-rinh-tô 9:25; 

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:19-20; Gia-cơ 1:12. 
 

 Nhìn xa trông rộng.    Chúng ta đang gieo hạt cho tương lai của các quốc gia. Mô 

hình đất nước và hệ thống nào chúng ta muốn con cháu mình thừa hưởng? Mọi sự 

giao dịch cá nhân và kinh doanh mà chúng ta thực hiện sẽ hoặc thêm hoặc bớt từ tài 

khoản ngân hàng thuộc linh tập hợp của đất nước mình. Sức mạnh toàn diện của 

tình trạng thuộc linh và kinh tế của đất nước là tổng số của các quyết định cá nhân. 

Mỗi ngày chúng ta có một cơ hội để xây dựng Vương quốc của Đức Chúa Trời qua 

cuộc đời và hành động của mình. 
 

 Đừng ghen tị với người gian ác.    Khi chúng ta thấy người gian ác thịnh vượng xung 

quanh mình, chúng ta biết rằng sự thành công của họ chỉ trong một giai đoạn ngắn. 

Kinh Thánh trong Thi-thiên 137 có chép rằng chúng ta không nên phiền muộn khi 

những người gian ác thành công theo cách họ, chúng sẽ bị “cất khỏi.” Thi-thiên 92:7 

nói rằng dù người gian ác thịnh vượng, chúng sẽ  bị “phá hủy mãi mãi.” Người gian 

ác được so sánh với lá cỏ hay cỏ dại sớm mọc lên nhưng rồi tàn úa đi. 

 

Vấn đề hối lộ  
 

Ở nhiều quốc gia, hối lộ là một thói quen và sự kiện hàng ngày. Tư tưởng phổ biến chính là 

nếu một người hoàn thành bất kỳ điều gì đó hay có sức cạnh tranh, thì người đó chắc có 

dính dáng đến hối lộ. Kinh Thánh chống lại sự hối lộ. Là những người theo Đấng Christ, 

chúng ta phải thành thật và trong sạch trong mọi điều trong kinh doanh. Trong mọi sự 

chúng ta cần phải được Đức Thánh Linh hướng dẫn. 
 

Phải chăng có những lần không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hối lộ? Trước khi trả lời 

câu hỏi đó, chúng ta hãy xem xét vài hình thức hối lộ.  

 

Các hình thức hối lộ: 

 

A. Những thói quen không công bằng  
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Trước hết, chúng ta phải đồng ý việc hối lộ dĩ nhiên là không ngay thẳng và không công 

bằng. Thử tưởng tượng có hai người cùng dự thầu một công trình. Một người đút lót cho 

người có quyền quyết định để người đó đưa công trình cho mình. Đây rõ ràng là điều sai và 

là một hình thức hoạt động không công bằng. 
 

B. Bóp méo 

Thứ đến, có một cách hối lộ theo dạng bóp méo. Việc sử dụng tiền thành một sự hăm he, 

dạo dẫm hay đe dọa để làm lung lay quyết định theo hướng này hay hướng kia là sai lầm 

và gian ác. 

 

C. “Tiền boa”  

Luôn có rất nhiều vùng xám không rõ đúng sai. Ví dụ, một doanh nhân đang cố hệ thống tài 

liệu với một viên chức để tuân theo các quy định bắt đầu việc kinh doanh. Người đó đã theo 

tất cả các thủ tục chung, đã trả lệ phí và hiện đang chờ viên chức hoàn thành việc mà họ 

phải làm. Doanh nhân đó hoàn toàn phải không làm gì được cho đến khi người viên chức ký 

giấy cho phép. Doanh nhân đó liên tục kiểm tra nhưng vẫn chưa xong, dù việc đó không 

cần tốn sức lắm. Dĩ nhiên là vị viên chức đó muốn có chút tiền rồi mới hoàn tất. Một số “tiền 

boa” nhỏ sẽ xúc tiến quá trình. Nhà doanh nghiệp  kính sợ Chúa đó sẽ phải làm gì? 
 

Nhiều người sẽ lập luận rằng việc đưa “tiền boa” để người khác làm điều họ phải làm thì 

không có vấn đề gì cả. Nhưng xét cho cùng, họ là những người không ngay thẳng. 
 

Những vùng xám như thế rất gay go và thường để thử chúng ta. Trong hoàn cảnh trên, một 

người có thể bào chữa theo hướng nào cũng được. Trong những lúc như thế, chúng ta cần 

phải dựa vào Đức Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta điều phải làm, khi nào làm, và làm như 

thế nào. 
 

Công bằng ở nơi làm việc  
 

Có một người tên là Maxwell, quản lý một công ty xây dựng ở Hyderabad, Ấn Độ. Vài năm 

sau, anh tin Chúa. Trước khi trở lại nhận biết Chúa, anh ta rất quen với thói quen đưa và 

nhận hối lộ như một hình thức phổ biến trong giới doanh nhân Ấn Độ. Khi đọc Kinh Thánh, 

anh đã được thuyết phục thay đổi cách của mình. 
 

Có lần khi những người khác muốn anh đút lót để giao việc cho anh. Anh đã giải thích cho 

họ rằng anh không còn trả hối lộ nữa vì anh nay đã là một Cơ-đốc nhân. Vì lập trường đó 

của mình, anh đã mất công việc. Sáu tháng sau, chính người đó đã trở lại với anh và muốn 

giao cho anh gấp đôi công việc so với trước đây vì họ biết anh là người đáng tin cậy. 

 

Đức Chúa Trời tôn quý sự ngay thẳng của chúng ta 
 

Là những người theo Chúa Jêsus Christ, chúng ta cần phải đại diện Ngài và để sự công 

 bình của Ngài sống trong chúng ta. Đối với bất kỳ nhà doanh nghiệp nào, thói quen tốt 

nhất chính là tránh hối lộ và ngay cả một ý niệm về sự không thành thật. Khi đối diện với 

hoàn cảnh khó khăn nơi chúng ta bị cài bẫy, chúng ta cần phải xin Chúa ban cho mình sự 

khôn ngoan để tìm đường qua khỏi vấn đề đó. 
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                                SUY GẪM: 

 

1. Quý vị có thể làm gì để gia tăng mức độ công bằng trong tầm ảnh 

hưởng của mình? 

2. Hãy quyết định tôn kính Chúa ngay cả khi phải trả giá. 

 

 

GHI CHÚ 
    

  

 _______________________________________________________________ 

 

   -

_______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

                 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 
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QUẢN GIA TRUNG TÍN 
 

Trọng điểm: 
 

Kế hoạch của Đức Chúa Trời là giao phó cho mỗi chúng ta quyền làm quản gia để phát triển 
nhân lực và nguồn lực cho mục đích của Vương quốc Ngài. Khi chúng ta trung tín, Đức Chúa 

Trời sẽ ban thưởng cho sự vâng phục của chúng ta đối với Ngài. 
 

Sự quản lý bao quát mọi khía cạnh của đời sống Cơ-đốc nhân. Đức Chúa Trời đã tạo dựng 

nên mọi thứ vì thế Ngài sở hữu mọi thứ. Bởi vì chúng ta không thực sự sở hữu điều gì, chúng 

ta là những quản gia của những điều Ngài ban cho chúng ta và chúng ta hành động như 

những người quản lý của cải của Ngài.  
 

Trong Ma-thi-ơ 25:14-29, Chúa Jêsus kể một ẩn dụ làm nền tảng cho sự quản lý thật. Trong 

câu chuyện, Chủ giao cho ba đầy tớ một số tiền “tùy theo khả năng của họ.” Chủ này hoàn 

toàn mong chờ mỗi đầy tớ kết quả và làm lợi ra với các nguồn mà họ được giao. 

 

Nguyên tắc chính: Quản lý trung tín đến trước thăng tiến 
 

Cuối ẩn dụ trên, Chủ trở về xem những gì các đầy tớ mình đã làm với của cải mà Chủ giao 

phó cho. Đối với người đầu tiên, người đã làm giàu lên và đã quản lý cách trung tín, Chủ nói: 

“Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập 

ngươi coi sóc nhiều.” (Ma-thi-ơ 25:21) 

Đức Chúa Trời hiện đang mong chúng ta trung tín trong những việc nhỏ thì Ngài sẽ giao phó 

chúng ta những điều lớn lao hơn trong tương lai. Đức Chúa Trời cho mỗi người nợ Ngài một 

vài điều gì đó.  Ngài muốn chúng ta quản lý những điều đó và trả lại cho Ngài sự đầu tư của 

Ngài. 
 

Vài điều chúng ta phải quản lý tốt cho mục đích của Đức Chúa Trời: 
 

Về mặt cá nhân:   Về mặt kinh doanh:  

Kỹ năng và khả năng  Tài sản và cơ sở 

Các mối quan hệ     Khách hàng 

Thời gian     Nhân viên  

Cơ hội     Nhà cung cấp 

Sự kêu gọi của chúng ta   Tài chính 

Thân thể của chúng ta  

Sự điệp Phúc âm    
 

Mỗi người trong chúng ta chịu trách nhiệm về việc sử dụng các nguồn lực mà Đức Chúa Trời 

giao cho mỗi người. Trong ẩn dụ, Đức Chúa Trời đã ban những nguồn lực khác nhau cho 

những người khác nhau và không mong chờ họ thảy đều sinh ra cùng kết quả. Ngài thực sự 

mong muốn mọi người đều sẽ trung tín quản lý các nguồn mà Ngài đã giao phó. Những gì 

Đức Chúa Trời ban cho là để phát triển và sử dụng. Ai làm lợi thêm với những gì đã có thì sẽ 

được cất nhắc lên những tầm mức cao hơn. 

Nguyên tắc chính: Đức Chúa Trời ban thưởng cho sự quản lý trung tín  
 

Phần thưởng từ Chủ cho những quản gia trung tín trong Ma-thi-ơ 25 là:  
 

 Khen ngợi: “được lắm” 
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 Thăng tiến: “Ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều” 

 Mối quan hệ sâu sắc hơn:  “hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi” 
 

Chủ đã rất hài lòng với những người đem điều Ngài giao cho mình làm lợi ra nhiều hơn. Ngài 

trân trọng họ qua việc ghi nhận sự trung tín của họ bằng lời nói. Ngài nâng họ lên vị trí uy 

quyền cao hơn. Và Ngài cho phép họ đến gần Ngài hơn trong mối quan hệ. Khi chúng ta 

quản lý cuộc đời và các nguồn của mình cho vinh hiển của Đức Chúa Trời, Ngài cũng sẽ làm 

như thế cho chúng ta.  

 

Phát triển khả năng quản lý trong cuộc sống và trong kinh doanh 
 

Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta quản lý cách trung tín và làm tăng lên những gì Ngài 

ban cho mình. Khi chúng ta làm cho mình phù hợp với mục đích của Ngài, Ngài sẽ ban cho 

chúng ta sức mạnh và khả năng để hoàn thành ý muốn Ngài. Việc kinh doanh của chúng ta 

và các nguồn lực là Chúa cho chúng ta mượn để quản lý. Ngài muốn trở thành một cộng sự 

tích cực với chúng ta trong kinh doanh. 
 

Trong ẩn dụ, các đầy tớ trung tín đã làm việc với tiền của Chủ. Họ ý thức một sự cấp bách 

phải làm lớn lên và phát triển những gì được giao. Trong cuộc sống và trong kinh doanh, 

Chúa mong muốn chúng ta là những quản gia xuất sắc. Một nhà doanh nghiệp phải liên tục 

tăng trưởng và phát triển việc kinh doanh của mình. Là những quản gia tốt trong kinh 

doanh, chúng ta nên tự hỏi những câu hỏi liên quan đến các nguồn lực của mình như sau: 
 

 Tôi có đang áp dụng sự kêu gọi, khải tượng và kế hoạch kinh doanh mà Đức Chúa 

Trời đã ban cho tôi cho việc kinh doanh này? 

 Có phải tôi có tài sản, cơ sở và trang thiết bị phù hợp để thực hiện khải tượng cho 

việc kinh doanh này? 

 Có phải tôi có những nhân viên phù hợp và có phải họ có sự thông minh, kỹ năng và 

sự huấn luyện để thực hiện kế hoạch kinh doanh không? 

 Việc kinh doanh của tôi có trân trọng khách hàng không? 

 Có phải tôi có uy tín trong việc trả tiền các chi phí đúng giờ và giữ lời hứa với các nhà 

cung cấp không? 

 Tôi có tận dụng tối đa thời gian của mình chưa? 

 Tôi có sử dụng tiền bạc khôn ngoan và hiệu quả chưa? 

 Tôi có sống thể hiện đức tin của mình cách chủ động và qua lời nói cho những người 

tôi tiếp xúc chưa? 
 

Những chủ doanh nghiệp có trách nhiệm luôn suy nghĩ trước và tìm kiếm những cơ  

hội mới. Chúng ta cần phải là những người sẵn sàng đối diện với những thách thức mới và 

nhạy bén với những cơ hội mới. 

 

Quản gia xấu và quản gia tốt 
 

Người đầy tớ không trung tín không làm việc với các nguồn lực của mình và vì thế trở nên 

vô ích đối với chủ. Khi xem xét câu chuyện trong Ma-thi-ơ 25, đầy tớ dữ đã viện cớ và sống 

trong sợ hãi. Viện cớ là kết quả của việc không hoàn tất công việc. Quản lý kém đến trong 

hình thức lười biếng, nghèo nàn trong việc lập kế hoạch và sợ hãi. 
 



 38 

Quản lý kém bị Chủ qưở trách nghiêm khắc vì người đó không làm gì với các ta-lâng được 

giao phó cả. Thay vì làm việc cật lực để đem lại lợi nhuận, người đó đem chôn nó đi và 

không nỗ lực gì cả. Sự lười biếng và sợ hãi làm người đó chẳng sinh lợi ra được. Phản ứng 

của Chủ với sự quản lý kém có thể đã khác đi nếu ít ra người đó thực sự có nỗ lực trong đức 

tin để làm lợi ra thêm.  
 

Chủ khen ngợi các đầy tớ tốt vì đã trung tín, không gian xảo, đã sinh lợi, hay vì kết quả của 

họ. Là những doanh nhân của Nước Trời, mục tiêu của chúng ta nên nhằm tôn cao Đức Chúa 

Trời qua việc quản lý trung tín và kết quả tất cả những gì Chúa giao phó cho chúng ta. Theo 

khả năng của mình, với sự giúp đỡ của Thánh Linh của Chúa, chúng ta phải quản lý tốt nhân 

lực và mọi thứ. 



 39

SUY GẪM: 

 

1. Cầu nguyện xin Chúa cho biết các nguồn lực nào Ngài ban cho 

quý vị để quản lý. 

2. Tra xét các thói quen cá nhân và hoạt động kinh doanh để xem 

thử quý vị có đang để Đức Thánh Linh hướng dẫn khi quý vị quản 

lý mỗi một nguồn lực được giao phó cho mình hay không. 

3. Hãy dâng chính mình cho sự trung tín trong mọi sự và cho mục 

đích của Nước Trời và nhận biết rằng Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng 

cho quý vị bằng sự khen ngợi, thăng tiến, và ơn phước của Ngài. 

 

 

GHI CHÚ 
    

  

 _______________________________________________________________ 

 

   -

_______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

                 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 
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QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 
 

Trọng điểm: 
 

Tiền bạc là một công cụ và là phép thử cho sự quản lý 
 

Châm-ngôn 13:7 Có kẻ làm bộ giàu (bên ngoài), mà chẳng có gì hết; cũng có người làm bộ 
nghèo (bên ngoài), lại có của cải nhiều. 
 

Ma-thi-ơ 6:24 “Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc 
trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm 
tôi Ma-môn nữa.” 
 

Kinh Thánh có hơn 2300 câu liên quan đến việc quản lý tiền bạc và của cải. Đức Chúa Trời 

muốn chúc phước cho dân sự Ngài. Sự giàu có mà Đức Chúa Trời đem đến cho con cái Ngài 

không chỉ trong hình thức vật chất (tiền bạc), mà còn trong hình thức phước hạnh thuộc 

linh như sự khôn ngoan, phẩm cách, và kỹ năng, những điều có thể chuyển giao cho các 

thế hệ tương lai. Nhiều người có của cải vật chất lớn nhưng lại bị phá sản về mặt thuộc linh. 
 

Chúng ta cần phải xem tiền bạc như một công cụ có thể được dùng cho điều tốt lành. Tiền 

bạc cần thiết để đáp ứng những nhu cầu. Vì thế, làm kinh tế để sinh ra nhiều lợi nhuận là 

điều tốt. Lợi nhuận đơn giản là thu lại nhiều tiền hơn cho một sản phẩm hay một dịch vụ so 

với giá bình thường khi cung cấp sản phẩm hay dịch vụ đó. Lợi nhuận có thể được dùng để 

sản sinh sự phát triển kinh doanh và chúc phước cho những người khác. 
 

Việc kiếm tiền thường kèm theo phép thử về phẩm cách. Thường thì người ta nghĩ rằng tiền 

bạc sẽ giải quyết được mọi vấn đề của họ. Nhiều người bắt đầu phục vụ tiền bạc, rồi bị 

chính tiền bạc lèo lái hơn là việc sử dụng tiền bạc như một công cụ. Điều này tạo ra nhiều 

vấn đề cá nhân, trong mối quan hệ, và kinh doanh. Đức Chúa Trời muốn những người nam 

và nữ của Ngài trở thành những người có phẩm cách để quản lý tiền bạc và quản lý nó đúng 

mực. Nói cách khác, chúng ta cần theo đuổi sự thịnh vượng nhưng cũng đồng thời khước từ 

chủ nghĩa vật chất. 
 

Những nguyên tắc quản lý tài chính: 
 

1. Chỉ Đức Chúa Trời là nguồn của sự giàu có  
 

Phục-truyền 8:18 “Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi 
sức lực đoạt được những sản nghiệp, để làm trọn sự giao ước Ngài…” 
 

Chúng ta cần phải hiểu rằng mọi thứ chúng ta có và mọi điều thuộc về chúng ta đều 

 từ Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể làm điều gì nếu không có sự giúp đỡ của Ngài. Đừng 

trở nên kiêu ngạo về những điều mình đạt được. Hãy mau chóng dâng cho Chúa vinh hiển 

và tôn quý về mọi chiến thắng hay phước hạnh. 
 

2. Vương quốc Đức Chúa Trời phải là ưu tiên một của chúng ta  
 

Ma-thi-ơ 6:33 “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.” 
 

Khi chúng ta có tâm trí hướng về Nước Trời, mọi thứ khác sẽ tự động bước vào trong tâm và 

cái nhìn đúng mực. Đức Chúa Trời biết nhu cầu của chúng ta. Ngài hứa đáp ứng và thậm chí 
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đáp ứng vượt quá những nhu cầu chúng ta khi chúng ta đặt Ngài và các ưu tiên của Ngài 

trước chính mình. 
 

3. Chúng ta nên dâng Đức Chúa Trời những điều thuộc về Ngài 
 

Ma-la-chi 3:10 “Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực 
trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân 
phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến 
nỗi không chỗ chứa chăng!” 
 

Nhiều người nghĩ rằng họ quá nghèo không thể dâng hiến được. Dâng lại cho Chúa những 

gì đã là của Ngài không phải là sự tuân thủ luật pháp, nhưng là một biểu hiện của sự tận 

hiến và lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời. Chỗ duy nhất trong Kinh Thánh mà Chúa thách 

thức chúng ta “thử Ngài” là trong lĩnh vực dâng hiến. Quý vị cần phải trung tín dâng Chúa 

hoa lợi đầu mùa của thu nhập mình. Bản chất của Đức Chúa Trời là ban cho và chúng ta phải 

noi gương Ngài và phải là người dâng hiến. 
 

4. Chúng ta nên gieo hạt để gặt lấy một mùa gặt  
 

2 Cô-rinh-tô 9:10-11 “Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình, cũng 
sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều, Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của 
sự công bình anh em nữa. Như vậy, anh em được giàu trong mọi sự, để làm đủ mọi cách bố 
thí.” 
 

Nguyên tắc gieo và gặt mang tính phổ biến và không chỉ áp dụng cho nông nghiệp, nhưng 

còn cho các mối quan hệ trong kinh doanh và cả tiền bạc. Khi chúng ta gieo một hành 

động, một sự phục vụ, hay một món quà vật chất như dâng cho Chúa, chúng ta nên mong 

chờ với đức tin rằng nó sẽ sinh lợi thành một mùa gặt cho vinh hiển của Đức Chúa Trời. 
 

Câu Kinh Thánh này rõ ràng nói rằng Đức Chúa Trời ban hạt giống cho một người nào đó: 

một người gieo hạt. Hạt giống phải được gieo trồng để có kết quả. Chúng ta gieo nhiều hạt 

bao nhiêu thì Đức Chúa Trời cung cấp hạt giống cho chúng ta nhiều bấy nhiêu. Đức Chúa 

Trời muốn chúng ta có đủ hạt giống để “rộng rãi trong mọi dịp tiện.”   
 

Cách duy nhất để đạt được tầm mức đó chính là bằng việc bắt đầu gieo hạt từ những  

gì chúng ta hiện đang có. 

 

5. Chúng ta nên tiết kiệm và đầu tư cho tương lai  
 

Châm-ngôn 21:20: “Châu báu và dầu ở trong nhà người khôn ngoan; nhưng kẻ ngu dại  
ăn tiêu hết.” 
 

Sau khi đã dâng Chúa, chúng ta nên tiết kiệm tiền thường xuyên. Để dành tiền sẵn cho 

tương lai là điều rất thận trọng và khôn ngoan. Tiết kiệm tiền dư là một hành động của tính 

kỷ luật cá nhân và tạo nên sự bình an trong tâm trí. Rất dễ chi tiêu hết và không còn lại gì 

để dâng hoặc tiết kiệm. Những người thận trọng dâng cho Chúa trước, sau đó cho mình. Và 

rồi, họ lập một ngân sách để sống với số tiền còn lại. (Để có một bài mẫu ngân sách cá 

nhân, hãy xem chương về cách lập một ngân sách). 
 

1. Dâng Chúa (phần mười) 

2. Để dành cho mình (tiết kiệm) 

3.  Sống với phần còn lại 
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6. Chúng ta nên cẩn thận với nợ nần  
 

Châm-ngôn 22:7 “Người giàu quản hạt kẻ nghèo; kẻ nào mượn là tôi tớ của kẻ cho mượn.” 
 

Nếu có thể, chúng ta đừng nên mắc nợ. Việc mượn tiền khiến chúng ta lệ thuộc vào người 

cho mượn và hầu như qua thời gian chúng ta phải trả số tiền nhiều hơn vì cớ tiền lời. Nhiều 

người bị bẫy trong nợ nần và không thể dùng tiền của mình cách rời rộng. Khi chúng ta 

mượn tiền, chúng ta sẽ luôn phải trả nhiều hơn. 
 

7. Chúng ta nên học cách thỏa lòng  
 

Hê-bơ-rơ 13:5 “Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có 
phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.” 
 

Kinh Thánh dạy chúng ta thỏa lòng với những gì mình có. Nói cách khác, hãy biết ơn vì 

những điều chúng ta đã được ban cho, thay vì cứ muốn có thêm nữa. Sự không thỏa lòng 

nói: “Chẳng bao giờ đủ cả.” Trong nền kinh tế của Đức Chúa Trời, có nhiều hơn là đủ. Nhiều 

người chuốc lấy những nỗi đau không cần thiết vào cuộc đời mình vì họ đeo đuổi theo tiền 

bạc, hơn là theo đuổi Đức Chúa Trời. 
 

Ba quan điểm về của cải:  
 

 Quan điểm nghèo khó Quan điểm ích kỷ Quan điểm quản gia 

Của cải là: Xấu Một quyền lợi Một trách nhiệm 

Tôi làm việc để: 
Chỉ đáp ứng những  

nhu cầu cơ bản 
Giàu  

Làm vinh hiển  

Đức Chúa Trời 

Những người tin 

kính thì: 
Nghèo  Giàu  Trung tín 

Những người 

gian ác thì: 
Giàu Nghèo Không trung tín 

Tôi dâng: Vì tôi phải dâng Vì tôi sẽ nhận lại  
Vì tôi yêu mến  

Đức Chúa Trời 

Tôi dùng tiền: Không cần biết ơn Chúa 
Không cẩn thận  

và hao phí 

Với sự cầu nguyện  

và trách nhiệm 
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SUY GẪM: 

 

1. Cầu xin Đức Chúa Trời giúp quý vị thực hành mỗi một nguyên tắc 

tài chính. 

2. Quý vị có đang là một người quản lý các nguồn tài chính tốt trước 

mặt Chúa không?  

 

GHI CHÚ 
    

  

 _______________________________________________________________ 

 

   -

_______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

                 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 
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III. NHỮNG ÁP DỤNG THỰC TẾ 
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CÁCH LẬP MỘT NGÂN SÁCH 
 

Trọng điểm: 
 

Một ngân sách là một bản kế hoạch bằng văn bản giúp chúng ta làm người quản gia tốt và 
là nguồn phước của Nước Trời qua cách sống với tiền bạc của mình  

và tránh cảnh nô lệ về tài chính. 
 

Lập một ngân sách là điều quan trọng đối với Cơ-đốc nhân bởi vì chúng ta được kêu gọi làm 

quản gia và người quản lý tốt tất cả mọi điều Chúa đã ban cho chúng ta. Tất cả những gì 

được ban cho trong cuộc đời là món quà từ Chúa, không có điều gì thuộc về chúng ta. Một 

phần của quản lý có nghĩa là chúng ta phải chăm sóc tài chính mà Đức Chúa Trời đã giao 

phó cho chúng ta. Điều này bao gồm dâng hiến lại cho Chúa với lòng biết ơn.  
 

Những nguyên tắc về quản lý áp dụng cho tất cả chúng ta bất kể mọi lứa tuổi hay mức thu 

nhập. Chúa Jêsus đã quan tâm về việc quản lý các nguồn lực. Trong Giăng 6, sau phép lạ 

hóa bánh cho năm ngàn người ăn, Chúa Jêsus đã bảo các môn đồ lượm bánh còn sót lại để 

khỏi hoang phí thứ gì. Để trở thành những người quản lý tốt nhất có thể, chúng ta cần phải 

học cách lập một ngân sách và thực hiện đúng theo ngân sách đó.  
 

Việc lập ngân sách rất quan trọng đối với Cơ-đốc nhân vì Đức Chúa Trời không muốn chúng 

ta làm nô lệ cho tội lỗi hay cho con người. Khi nợ nần trở nên nhiều hơn khả năng của chúng 

ta, nó sẽ dẫn chúng ta đến cảnh nô lệ cho nó. Những kế hoạch tài chính  giúp ngăn ngừa 

điều này qua việc chỉ cho chúng ta những gì chúng ta có thể hoặc không thể mua. Một kế 

hoạch tài chính được lập cẩn thận sẽ chỉ cho chúng ta biết trước chúng ta cần phải chi trả 

tiền các hóa đơn bao nhiêu và khi nào các hóa đơn của chúng ta hết hạn trả. Điều này giúp 

chúng ta dâng lại cho Ngài, chi trả các khoản đúng giờ, tránh phí trễ, và thiết lập những thứ 

tự ưu tiên về tài chính. 
 

Tiêu chí về ngân sách 
 

Ngân sách là một kế hoạch chi tiêu dựa trên số tiền một người kiếm được (thu nhập) và số 

tiền một người chi tiêu (chi phí).  Qua việc hiểu thu nhập và chi tiêu hàng tháng của mình, 

chúng ta sẽ có thể quản lý tài chính của mình hiệu quả hơn. Lập một ngân sách là một quá 

trình cân đối khoản chi tiêu của chúng ta bằng hoặc ít hơn thu nhập của mình. 

 

Một ngân sách sẽ …  
 

- Giúp chúng ta thấy các khoản thu được từ đâu và chi tiêu chỗ nào. 

- Giúp truyền đạt với gia đình về tài chính. 

- Giúp lập mục tiêu và đạt mục tiêu. 

- Có một kế hoạch viết thành văn bản để giúp việc quyết định tài chính.  

- Giúp tận dụng những cơ hội để dâng hiến, tiết kiệm, chi tiêu, hay đầu tư. 

 

Một ngân sách sẽ KHÔNG... 
 

- Giải quyết tất cả những vấn đề tài chính trước mắt. 

- Ích lợi gì nếu không làm theo. 

- Loại trừ việc phải quyết định. 

- Tự nó cân đối. 
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Quá trình lập ngân sách 
 

Quá trình lập kế hoạch tài chính toàn diện cho cá nhân nói chung đòi hỏi các bước sau và 

luôn phải được thực hiện với vợ hoặc chồng (nếu đã có gia đình).  
 

1. Viết xuống số tiền hiện đang chi tiêu. 
 

Bước đầu tiên trong việc lập một ngân sách là biết thói quen chi tiêu hàng tháng của mình. 

Sử dụng ví dụ mẫu trong phần phụ lục như bản hướng dẫn, phác thảo kế hoạch tài chính 

trên giấy và điền vào những số tiền đang chi tiêu tháng này theo phân loại. Nếu có thể, hãy 

viết chi tiêu tháng trước trên một tờ giấy khác. 
 

2. Lượng giá cách chi tiêu hiện thời.  
 

Sử dụng tờ ngân sách của hai tháng trước, chú ý mỗi cột để đảm bảo những khoản tiền đó 

đã phản ánh chính xác các thói quen thường chi tiêu. Rồi nghiên cứu số tiền trong mỗi cột 

phân loại chi tiêu xem có thể chi tiêu ít đi để cải thiện được phần nào.  
 

3. Lập mục tiêu và bản hướng dẫn cách chi tiêu. Đưa vào sổ những mục tiêu dài hạn kể cả 

tiền tiết kiệm và những kế hoạch mua sắm lớn.   
 

Chúng ta cần phải biết cách thảo luận cách chân thật và cởi mở những điều muốn, nhu cầu 

và mục tiêu với người phối ngẫu của mình. Hãy nhớ rằng chồng và vợ là một đội và cần 

thống nhất với nhau về một kế hoạch. Thành thật thảo luận những thói quen chi tiêu và các 

mục tiêu. 
 

4. Viết xuống và ghi lại việc chi tiêu để bảo đảm nó nằm trong bản hướng dẫn và đáp ứng 

được các mục tiêu.   
 

Sử dụng mẫu ngân sách trong phần phụ lục bản hướng dẫn, lập một kế hoạch tài chính cho 

tháng tới. Điền những số tiền chi tiêu tháng này theo phân loại vào trong cột “Ngân Sách 

Tài Chính Hàng Tháng.”  Hãy bảo đảm rằng các khoản chi phải tương đương hoặc ít hơn 

khoản thu. Ghi lại số tiền chi trong tháng vào cột “ngân sách thực tế.” Ghi từng trăm đồng, 

khi nó vượt quá kế hoạch tài chính. 
 

5. Điều chỉnh vào ngân sách. 
 

Cuối tháng, hãy cộng các cột lại. Nếu chi ít hơn thu, kế hoạch tài chính đã được đáp  

ứng. Nếu không, hãy điều chỉnh cho tháng tới. Những thói quen chi tiêu có thể cần  

phải điều chỉnh. 
 

Lập một Ngân Sách Cá Nhân  
 

Những thông tin sau và ngân sách tài chính hàng tháng của cá nhân trong phần phụ lục có 

thể được sử dụng để lập một ngân sách tài chính hàng tháng cho cá nhân. 
 

1. Hãy bắt đầu với thu nhập.    Tính xem mỗi người trong gia đình chi tiêu hàng tháng như 

thế nào và viết xuống trên hàng “tiền lương.” 
 

2. Chuẩn bị danh sách các khoản chi cố định hàng tháng.    Các khoản chi cố định là những 

số tiền trả thường giống nhau mỗi tháng. Viết mỗi khoản vào hàng thích hợp. Có thể  thêm 

các cột phân loại khác. 
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3. Liệt kê các khoản chi linh động (có thể thay đổi) hàng tháng.    Các khoản chi linh động 

mỗi tháng đều khác nhau, nhưng chúng có thể dễ kiểm soát hơn các khoản cố định. Viết 

xuống mỗi khoản vào hàng thích hợp. Có thể  thêm các cột phân loại khác. 
 

4. Việc tính luôn tiền tiết kiệm vào là rất quan trọng.     Hãy bảo đảm tiết kiệm một khoản 

cố định mỗi tháng. Nếu không, rất dễ chi tiêu nhiều hơn vào các khoản chi linh hoạt và 

quên để dành. Tiền tiết kiệm có thể được tận dụng trong trường hợp tài chính khẩn cấp, 

nhưng nếu không thì cứ để đó, đừng đụng đến. Mục tiêu là phải có tương đương ba tháng 

lương trong phần quỹ khẩn cấp. Cũng nên tiết kiệm tiền để mua sắm lớn, kỳ nghỉ hay 

những nhu cầu khác. Viết xuống mỗi khoản vào hàng thích hợp. Có thể thêm các cột phân 

loại khác vào. 
 

Những nguyên tắc khác trong việc lập ngân sách 
 

1. Kiểm tra ngân sách mỗi tháng.    Để trở thành những quản gia tốt và để kế hoạch tài 

chính của chúng ta đạt hiệu quả, chúng cần phải được sử dụng và cân đối mỗi tháng. 
 

2. Chịu khó học tập.    Sống với một kế hoạch tài chính là một sự giáo dục và đòi hỏi có thời 

gian để quán triệt. 
 

3. Sẵn sàng vi phạm kế hoạch ước lượng và hành động phù hợp.    Đây là quy định quan 

trọng trong việc lập một kế hoạch tài chính: hãy biết rằng dự đoán chi tiêu chỉ là một 

“phỏng đoán tốt nhất” và không hơn thế. 
 

4. Sai dịch về phía người tuân thủ.    Khi lập một ngân sách, kê hơn khoản chi và kê giảm 

khoản thu nhập là điều khôn ngoan. 
 

5. Chuẩn bị cho điều bất ngờ.     Một vài ví dụ của những khoản chi bất ngờ và bất thường: 

sửa xe, thuốc men, cưới hỏi, đi lại khẩn cấp, thiết bị hỏng, và những thay đổi trong chi phí 

sinh hoạt như cưới xin và lo cho con cái.  Với một kế hoạch thích hợp, những khoản chi bất 

ngờ vẫn có thể xoay xở được. 
 

6. Bao gồm thành viên gia đình.    Sự hợp tác của vợ chồng rất cần thiết để bất kỳ kế 

 hoạch tài chính nào thành công. Con cái cũng sẽ hưởng lợi được qua việc góp phần 

 trong cuộc thảo luận và học tập cách quản lý tiền bạc từ khi còn nhỏ. 
 

7. Tăng khoản tiết kiệm càng nhiều càng tốt.    Chi tối thiểu luôn là một điều hay,  

nhưng cũng nên thận trọng chỉ để dành tiền khi có thể. Gắng tiết kiệm một phần tiền lương 

mỗi tháng.  
 

8. Sử dụng ngân sách như một hình thức kiềm chế chứ không phải là cưỡng ép.    Việc lập 

kế hoạch tài chính liên tục là một thầy giáo tốt đối với tính kỷ luật về tài chính. Tuy nhiên, 

có những trường hợp bảo đảm phải “vi phạm” kế hoạch tài chính. 
 

Giảm chi 
 

1. Kiềm chế việc mua sắm tùy hứng.    Hãy bám vào kế hoạch thu chi và từ chối cám dỗ 

mua cái gì đó không cần thiết. 
 

2. Dừng bất kỳ khoản chi nào không cần thiết như ăn tối bên ngoài hay mua món hàng 

giải trí đắt tiền. Trước hết hãy tìm những khoản nhỏ để tiết kiệm vì chúng dễ tìm và dễ 

giảm, sau đó hãy tiến lên những khoản tiêu dùng cao hơn. 
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3. Thận trọng với những thứ xa xỉ trông có vẻ cần thiết.    Nếu thu nhập không đủ để trả, 

thì khoản chi đó có thể xa xỉ, ngay cả khi chúng có vẻ như cần thiết. Hãy kiểm tra các vật 

muốn mua để xem chúng có thực sự cần thiết không. 
 

4. Cẩn thận về tiền bội thu.      Khi thu nhập hàng năm tăng lên nhờ đề bạt, thăng chức, và 

khôn ngoan đầu tư, đừng lập tức bắt đầu tăng chi. Tốt hơn nên tiết kiệm tiền thưởng. 
 

5. Giảm những chi phí cao hơn.    Có thể gồm việc chuyển đến một căn nhà nhỏ hơn. 

 

Lập một Ngân Sách Kinh Doanh 
 

Những thông tin dưới đây và bản kế hoạch tài chính kinh doanh hàng tháng trong phần phụ 

lục có thể được dùng để lập một kế hoạch tài chính kinh doanh hàng tháng.  

 

Những thuật ngữ chính đối với một ngân sách kinh doanh: 
 

Tổng doanh số bán hàng – toàn bộ số tiền bán hàng chưa tính chi phí hay khấu trừ. 
 

Trả lại, chiết khấu hay bớt giá – số tiền trả tiền lại hay bồi thường một sản phẩm cho khách 

hàng trả lại sau khi mua. Số tiền chiết khấu khi hàng bị hư trong quá trình vận chuyển đến 

khách hàng. Giảm giá khi khách hàng trả tiền sớm.  
 

Doanh số ròng – số lượng hàng bán được sau khi trừ hàng trả, chiết khấu và giảm giá. 
 

Chi phí của lượng hàng đã bán – giá đã trả cho việc tạo thành hay mua sản phẩm mà công 

ty bán. 
 

Những thu nhập khác – khoản thu ngoài việc kinh doanh bình thường, như lợi nhuận hay 

bán trang thiết bị cũ. 
 

Thu nhập thực – khoản còn lại sau khi trừ mọi chi phí từ thu nhập, còn gọi là lợi nhuận. 

Những nguyên tắc lập Ngân Sách Kinh Doanh  
 

1. Ba nhân tố chính: doanh số, chi phí, vốn luân chuyển.    Thường xuyên ước lượng doanh 

số và các chi phí với ngân sách để đảm bảo vốn luân chuyển (tiền/tài sản có trong tay) sẵn 

có để quản lý kinh doanh.  
 

2. Phát triển.    Có thể cần chia ngân sách theo từng phòng như phòng kinh doanh hay tiếp 

thị hoặc chia ngân sách theo loại sản phẩm. 
 

3. Dự phòng.    Luôn bảo đảm có đủ tiền để dành cho những dự án trong tương lai và việc 

mua trang thiết bị chính.  
 

4. Lập ngân sách dựa trên kế hoạch kinh doanh.    Điều này sẽ mang lại một kế hoạch tài 

chính khả thi, có thể thực hiện khải tượng và mục tiêu của việc kinh doanh. 
 

5. Những ngân sách chi tiết đem lại một lợi thế.    Khi làm việc với những người cho vay và 

nhà đầu tư, một kế hoạch tài chính được lập tốt sẽ mang lại một sự hình dung rõ ràng về 

việc kinh doanh và cách tiền được sử dụng.  
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          SUY GẪM: 

 

1. Cầu nguyện xin Chúa bày tỏ điều Ngài đang dạy dỗ quý vị về một 

quản gia tốt trong việc lập ngân sách.  

2. Kiểm tra tài chính cá nhân và kinh doanh, và hoàn thành các ngân 

sách hàng tháng để  làm vững mạnh và cải thiện tình trạng tài 

chính qua việc lập ngân sách.  

3. Quyết tâm lập ngân sách và quản lý tài chính để có thể sống dư 

dật và còn là một nguồn phước cho những người khác cho Vương 

quốc của Đức Chúa Trời. 
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PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC MARKETING 
 

Trọng điểm: 
 

Trong tất cả khía cạnh kinh doanh, lập kế hoạch và chiến lược sẽ giúp bảo đảm việc kinh 
doanh được điều khiển có mục đích, được quản lý hiệu quả, và được phác thảo để kiếm lợi 

nhuận. Việc phát triển, thực hiện, và liên tục cập nhật một chiến lược marketing thành công 
là một phần chủ yếu trong bất kỳ kế hoạch kinh doanh nào. 

 

Marketing mang tính chiến lược  
 

Phần chiến lược của marketing là việc có một kế hoạch để mang sản phẩm hay dịch vụ đến 

cho đối tượng hay công ty thích hợp. Một chủ doanh nghiệp trước tiên phân khúc thị 

trường, rồi đặt trọng tâm vào một phân khúc đơn lẻ hay hàng loạt các phân khúc, và cuối 

cùng định vị trong những phân loại đó.  
 

Phân khúc 
 

Sự phân khúc là việc nhận ra những nhóm người mua trong một thị trường, những người có 

các nhu cầu tương tự nhau và là những người bày tỏ thái độ mua hàng như nhau. Thế giới 

được tạo thành từ hàng tỉ người mua hàng với kiểu nhu cầu và thái độ khác nhau. Sự phân 

khúc nhằm nhắm vào nhóm những người mua sắm có cùng nhu cầu và thái độ. Một nhóm 

như thế được gọi là một “phân khúc”. 

Ví dụ về thị trường cam, với hàng loạt phân khúc liên quan nhưng lại khác biệt, mỗi phân 

khúc có những đặc tính riêng. 
 

Có nhiều yếu tố cần xem xét khi phân khúc:  
 

- Địa lý: nơi khách hàng tiềm năng sống 

- Tâm lý tiêu dùng: cách sống hay niềm tin của khách hàng tiềm năng 

- Văn hóa - xã hội: tầng lớp hay thu nhập của khách hàng tiềm năng 

- Dân số học: độ tuổi và giới tính của khách hàng tiềm năng  
 

Một công ty sẽ lượng giá mỗi phân khúc dựa vào thành công tiềm năng của kinh doanh. Cơ 

hội sẽ phụ thuộc vào những nhân tố như: sự phát triển tiềm năng của phân khúc, những đối 

thủ hiện tại trong phân khúc, bao nhiêu lợi nhuận phân khúc có thể kiếm được, kích cỡ 

phân khúc… 
 

Đặt trọng tâm  
 

Sau khi thị trường đã được phân chia ra thành các phân khúc của nó, nơi tiêu thụ sẽ chọn 

một phân khúc hay hàng loạt những phân khúc để “đặt trọng tâm” hay tập trung vào. Ví 

dụ: một nhà buôn xe hơi có thể nhắm đến những người có thu nhập đủ mua một chiếc xe 

hơi mới. Chủ doanh nghiệp tập trung vào các thị trường mục tiêu, hay những nhóm khách 

hàng có những nhu cầu tương tự, không phải cả thị trường. 
 

Định vị 
 

Sau khi đã phân khúc một thị trường và đặt trọng tâm vào người tiêu thụ, nơi tiêu thụ  

sẽ tiếp tục định vị một sản phẩm trong thị trường đó. Việc định vị này là về mặt nhận 
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 thức. Vì nhận thức của người này khác với người kia cho nên nhận thức của một người về 

chất lượng, giá trị về tiền bạc cũng vậy… Nơi tiêu thụ phải quyết định để định vị sản phẩm 

đó là một sản phẩm có chất lượng hay một sản phẩm có giá trị.  
 

Việc định vị cho phép mỗi sản phẩm được so sánh và đối chiếu với sản phẩm khác. Chủ 

doanh nghiệp quyết định một lợi thế cạnh tranh giúp họ làm nổi bật những sản phẩm của 

mình so với hàng chào của các đối thủ. 
 

Chiến thuật  Marketing 
 

Điều này được gọi là phối thức tiếp thị. Bốn lĩnh vực tổ hợp tiếp thị: sản phẩm, giá thành, 

khuyến mãi và địa điểm. Bốn lĩnh vực này có mối liên hệ với nhau, và hoạt động trong lĩnh 

vực này ảnh hưởng đến quyết định của những lĩnh vực khác. 
 

Sản phẩm  
 

Sản phẩm có thể là một vật thể hữu hình hay một dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Sản 

phẩm gồm ba phần: hàng bán ra, hàng đóng gói và dịch vụ. Nghiên cứu thị trường có thể 

được dùng để khảo sát hay phỏng vấn thành phần dân cư ở vị trí mục tiêu (khách hàng) 

nhằm xác định sở thích của họ. Kết quả đó cũng sẽ quyết định sản xuất sản phẩm nào, cách 

đóng gói, tên nhãn hiệu sử dụng, và hình ảnh mô tả thích hợp. 
 

a. Hàng bán ra.  Sản phẩm thực hay chính sự phục vụ mà chúng ta mang ra thị trường. 
 

b. Hàng đóng gói.  Bao gồm màu sắc, kiểu mẫu, tranh ảnh, mô tả, chữ. 
 

c. Dịch vụ.  Sự phục vụ trong một phần của sản phẩm như: bảo hành và bảo dưỡng. 
 

Định giá 
 

Định giá là quá trình xác định một sản phẩm hay dịch vụ nào đó cần được trả bao nhiêu. Nó 

phải phản ánh cái mà khách hàng sẵn sàng và có khả năng trả. Lợi nhuận và phí tổn sản 

xuất (thời gian, lao động, thành phần tạo nên, đóng gói, quảng cáo…) cần phải tính vào giá 

thành. 
 

Giá thành còn phải phản ánh bất kỳ dịch vụ hay bảo hành nào sau khi bán sản phẩm. Nếu 

một sản phẩm bao gồm thỏa thuận về bảo hành và phục vụ, thì giá thành sẽ phải cao hơn. 

Nếu sản phẩm chỉ bán riêng không có thỏa thuận bảo hành hay phục vụ, giá thành sẽ ít 

hơn. 
 

Khuyến mãi 
 

Khuyến mãi là cách tiếp thị thực sự của sản phẩm hay dịch vụ, đó là bức tranh được vẽ nên. 

Quảng cáo sản phẩm hay làm cho khách hàng biết đến sản phẩm hay dịch vụ bao gồm 

trong khuyến mãi. Quảng cáo có thể được thực hiện qua công tác quần chúng, truyền 

thông, bán trực tiếp và nhiều chiến lược giao tiếp có sức thuyết phục khác. Tạo nên tên, 

logo, và câu khẩu hiệu cho một sản phẩm hay dịch vụ là một phần của khuyến mãi. Kết quả 

cuối cùng của khuyến mãi là làm thế nào khách hàng sẽ 

nghe nói về sản phẩm.  
 

Khuyến mãi là các hoạt động truyền tin như: quảng cáo, hàng khuyến mãi, bán trực tiếp, 

viết thư trực tiếp, và thông báo công khai, thuyết phục, hay nhắc nhở thị trường mục tiêu 
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về sự có mặt và các tiện ích của sản phẩm. Đây là cách chúng ta thông tin với thị trường 

rằng chúng ta có các sản phẩm sẽ làm thỏa mãn nhu cầu của họ.  
 

Địa điểm  
 

Địa điểm có thể được xem như nơi phân phối sản phẩm hay dịch vụ trong cách tiện lợi nhất 

có thể. Nó bao gồm việc xác định nơi tốt nhất để trưng bày và bán sản phẩm hay cung cấp 

dịch vụ. Nó cũng bao gồm cách làm thế nào để lập một nơi trưng bày thực sự hay vị trí để 

đặt sản phẩm, trong không gian có sẵn hay thời điểm phân phối  dịch vụ. 
 

Thực hiện việc Marketing  
 

Qua bước thực hiện, những chiến lược và chiến thuật marketing được đưa vào hành động 

sẽ đạt được các mục tiêu của việc tổ chức. Một kế hoạch hành động bao gồm các bước 

quan trọng, phòng nhân sự có trách nhiệm, các nhiệm vụ hỗ trợ nhau, và lịch trình cần thiết 

cho việc thực hiện các kế hoạch dự kiến. 
 

Việc thực hiện dựa trên 1) các kế hoạch chiến lược và chiến thuật, 2) bao gồm cả công ty, 3) 

cùng làm việc, 4) đáp ứng nhu cầu khách hàng. 
 

Bộ phận điều chỉnh  
 

Bộ phận điều chỉnh là bộ máy đánh giá các kết quả chiến lược và chiến thuật marketing và 

có những bước điều chỉnh thích hợp nhằm bảo đảm đáp ứng mục tiêu. Không có bộ phận 

điều chỉnh thì không thể nào biết cái nào có kết quả và cái nào không. Những mục tiêu của 

phân khúc, trọng tâm nhắm đến, và cách định vị đã thích hợp chưa? Một công ty thất bại 

trong việc chinh phục thị trường chắc chắn đã thất bại trong phần nào đó của chiến lược 

hay chiến thuật. 
 

Bộ phận điều chỉnh bắt đầu với sự phản hồi từ nơi tiêu thụ, có thể qua hình thức khảo sát về 

mức độ hài lòng, bản phân tích việc bán hàng, và phân tích về các hoạt động khuyến mãi. 

Những hình thức phản hồi khác có thể bao gồm phản ứng của nơi tiêu thụ hay sự đón nhận 

các chính sách giá cả, hoạt động của các đối thủ  với các khía cạnh của kế hoạch. Cũng vậy, 

các báo cáo của nhà phân phối hay phân tích của các thị phần là những cơ hội để cải thiện. 
 

Ý kiến phản hồi có thể được công ty thu thập qua khảo sát, câu hỏi thăm dò, và phiếu ý 

kiến. Phỏng vấn trực tiếp, phỏng vấn qua điện thoại, thư, trực tuyến, đến từng nhà là những 

phương pháp khác để tập hợp ý kiến phản hồi. Sau đó, thông tin được đánh giá và phân 

tích. Cuối cùng, ý kiến phản hồi được dùng để điều chỉnh các chiến lược và 

chiến thuật marketing nhằm cải thiện hình thức marketing.  
 

Chu kỳ lập kế hoạch chiến lược, lập kế hoạch chiến thuật, thực hiện và điều chỉnh 

không bao giờ ngừng, luôn tiếp tục hễ chừng nào công ty còn kinh doanh. 
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SUY GẪM: 

 

1. Cam kết dâng việc kinh doanh và tất cả các khía cạnh của kinh 

doanh cho Chúa trước khi có bất kỳ quyết định hay hành động gì. 

2. Vì Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người và Ngài biết những 

ước muốn hay nhu cầu của mỗi người nên hãy phụ thuộc vào sự 

hướng dẫn và sự sáng tạo của Ngài để phát triển, thực hiện, và 

cập nhật chiến lược marketing. 

 

 

GHI CHÚ 
    

  

 _______________________________________________________________ 

 

   -

_______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

                 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  



 54

SOẠN THẢO MỘT KẾ HOẠCH KINH DOANH 
 

Trọng điểm: 
 

Một kế hoạch kinh doanh là một tài liệu nền tảng đem tất cả các bộ phận chính của việc 
kinh doanh lại với nhau thành một đoạn văn tường thuật (chú giả bút toán). Việc phác thảo 
một kế hoạch kinh doanh đầy đủ và trung thực sẽ giúp một chủ doanh nghiệp xem xét và 

phân tích những vấn đề cốt lõi của kinh doanh và hy vọng  
thành lập một doanh nghiệp có thể tồn tại được. 

 

Mục đích và chức năng  
 

Soạn thảo một kế hoạch kinh doanh rất quan trọng cho cả doanh nghiệp mới dựng lập lẫn 

các doanh nghiệp đã đi vào nề nếp. Kế hoạch kinh doanh có vài chức năng quyết định:   
 

1. Góp phần làm rõ, đặt trọng tâm, và nghiên cứu sự phát triển tiềm năng kinh doanh.  
 

2. Cung cấp một cấu trúc xuyên suốt và hợp lý cho doanh nghiệp nhằm phát triển và theo 

đuổi các chiến lược. 
 

3. Giữ vai trò nền tảng trong việc thảo luận với bên thứ ba như cổ đông, đại lý, ngân hàng, 

nhà đầu tư. 
 

4. Tạo nên một tiêu chuẩn so sánh để đo lường và phê bình việc thi hành thực sự.  

 

Chuẩn bị  
 

Hãy thực hiện tất cả các phần bên dưới (I - XI) theo bất cứ thứ tự nào, trừ Bản tóm tắt, phần 

này phải được thực hiện cuối cùng. Bỏ qua những câu hỏi không phù hợp với việc kinh 

doanh của mình. Khi đã xong bản thảo đầu tiên, hãy làm thành một tập hợp những bài tiểu 

luận về các chủ đề khác nhau trong kế hoạch kinh doanh. Những chủ đề này có thể chỉnh 

sửa để có một bài tường thuật (chú giả bút toán) trôi chảy lưu loát. 
 

Giá trị của việc tạo một kế hoạch kinh doanh không giới hạn riêng cho sản phẩm đã hoàn 

thành. Quá trình nghiên cứu và phân tích kinh doanh một cách có hệ thống rất đáng giá đối 

với chủ doanh nghiệp. Việc lập kế hoạch, soạn thảo, và kiểm chứng nghiêm túc các dữ liệu 

để góp phần phát triển các ý tưởng kỹ lưỡng hơn sẽ giúp tránh các sai lầm tai hại trong 

tương lai.  
 

Kế hoạch kinh doanh này là một khuôn mẫu cơ bản phù hợp cho mọi loại hình kinh doanh. 

Tuy nhiên, có thể điều chỉnh phù hợp với những trường hợp đặc biệt. Đặc biệt chú ý đến 

cách viết. Các kế hoạch kinh doanh được đánh giá với cả chất lượng lẫn cách trình bày nội 

dung, ý tưởng.  

 

I. Trang bìa 
 

Gồm có tên doanh nghiệp, địa chỉ đầy đủ, quận/huyện, tỉnh/thành, nước, mã thư tín, số 

điện thoại, fax, e-mail, và tên người giữ liên lạc ở giữa trang. 

 

II. Mục lục 

Mục lục liệt kê các phần trong kế hoạch kinh doanh và số của trang bắt đầu mỗi phần.  
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Thông thường kể mỗi phần trong kế hoạch kinh doanh vào rồi khai triển chúng là điều cần 

thiết. 
 

Ví dụ về trang mục lục: 
 

Mục lục 

 

I.  Bản tóm tắt       trang 2 

II.  Mô tả tổng quát về công ty    trang 3 

III.  Sản phẩm và dịch vụ     trang 4 

IV.  Kế hoạch kinh doanh      trang 7 

V.  Kế hoạch hoạt động     trang 11 

VI.  Quản lý và tổ chức    trang 15 

VII.  Bản kê khai tài chính cá nhân  trang 17 

VIII.  Chi phí và vốn ban đầu    trang 20 

IX. Kế hoạch tài chính    trang 23 

X.  Phụ lục     trang 27 

 

II. Bản tóm tắt  
 

Viết phần này cuối cùng như một bản tóm tắt ngắn gọn của các phần khác. Giải thích 

nguyên tắc cơ bản của ngành kinh doanh đề xuất: Sản phẩm gì? Khách hàng là ai? Chủ 

doanh nghiệp gồm những ai? Doanh nghiệp và ngành kinh doanh sẽ đóng vai trò gì trong 

tương lai? Doanh nghiệp nào bao gồm trong đó? Hãy viết một bản tóm tắt sôi động, 

chuyên nghiệp, hoàn chỉnh và ngắn gọn.  

 

III. Mô tả tổng quát về Công ty  
 

Bản tuyên bố sứ mạng: Soạn thảo bản tuyên bố sứ mạng thật ngắn gọn, thường chỉ trong 

vòng 30 từ hoặc ít hơn, giải thích lý do hiện hữu và các tôn chỉ hoạt động.  
 

Các mục tiêu và mục đích của công ty: Thảo luận về mục đích và mục tiêu. Mục đích mô tả 

điểm doanh nghiệp muốn đạt đến. Mục tiêu là những dấu mốc của tiến trình phát triển 

theo từng chặng trong con đường đến mục đích. 
 

Phương châm kinh doanh:  Những nguyên tắc quan trọng nào sẽ định hướng việc kinh 

doanh? 
 

Mô tả ngành kinh doanh: Đây có phải là một ngành kinh doanh phát triển không? 

Những thay đổi nào có thể thấy trước trong ngành kinh doanh này, ngắn hạn và dài hạn? 

Làm thế nào để công ty tận dụng được những thay đổi đó? 
 

Mô tả thế mạnh quan trọng nhất và năng lực chủ yếu của công ty: Những nhân tố nào sẽ 

khiến công ty thành công? Những thế mạnh cạnh tranh chính sẽ là những gì? Những kinh 

nghiệm nền tảng, kỹ năng, và thế mạnh nào cá nhân quý vị sẽ đưa vào dự án mới này?  
 

Hình thức hợp pháp của quyền sở hữu:  người sở hữu duy nhất, hiệp hội, hợp tác? Tại sao lại 

chọn hình thức hợp pháp này? 
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IV. Sản phẩm và dịch vụ  
 

Mô tả sản phẩm và dịch vụ: (đặc điểm kỹ thuật, tranh vẽ, hình ảnh, sách thông tin sản 

phẩm, và những thông tin đáng chú ý khác thuộc về phần phụ lục). Các nhân tố nào sẽ 

mang đến cho quý vị những lợi thế cạnh tranh hay những sự bất lợi? Cơ cấu giá thành, lệ 

phí, hay hợp đồng cho thuê của sản phẩm hoặc dịch vụ như thế nào?  

 

V.  Kế hoạch Marketing  
 

Nghiên cứu thị trường là điều cần thiết để đảm bảo mọi thứ theo đúng hướng. Sử dụng quá 

trình lập kế hoạch kinh doanh như một cơ hội để khám phá dữ liệu và để cân nhắc những 

nỗ lực tiếp thị. 
 

Nghiên cứu ban đầu có nghĩa là cá nhân tập hợp dữ liệu. Ví dụ: đếm số lượng người di 

chuyển tại một địa điểm đề xuất, sử dụng danh bạ điện thoại giới thiệu các doanh nghiệp 

theo nhóm để xác định đối thủ, và khảo sát để biết thị hiếu người tiêu dùng. Nghiên cứu 

tiếp theo là việc sử dụng thông tin đã xuất bản như mô tả sơ lược ngành kinh doanh, các 

tập san thương mại, báo, tạp chí, dữ liệu điều tra dân số, và bản mô tả dân số. Trong việc 

lập kế hoạch marketing, đưa ra con số thống kê, số liệu, và nguồn tài liệu càng cụ thể càng 

tốt.  
 

Kinh tế: Đưa ra dữ liệu về ngành kinh doanh: Kích cỡ toàn diện của thị trường là bao nhiêu? 

Thị trường kinh doanh này sẽ đạt bao nhiêu phần trăm? 
 

Nhu cầu hiện tại ở thị trường mục tiêu: Chỉ ra các xu hướng của thị trường mục tiêu – xu 

hướng phát triển, xu hướng của thị hiếu của khách hàng, và xu hướng phát triển sản phẩm. 

Thảo luận về tiềm năng phát triển và cơ hội cho việc kinh doanh trong tầm mức đó. 
 

Những chướng ngại vật trên lối vào: Những chướng ngại vật nào mà công ty mới phải đối 

đầu trên lối vào thị trường này? Một vài chướng ngại vật điển hình như: giá thành đầu tư, 

phí tổn sản xuất, chi phí marketing, đáp ứng của người tiêu dùng và công nhận nhãn hiệu, 

huấn luyện và kỹ năng. Hãy thảo luận về những chướng ngại vật đó và những phương cách 

vượt qua chúng. 
 

Đặc trưng và tiện ích của sản phẩm:  Trong mục sản phẩm và dịch vụ, sản phẩm và dịch vụ 

được mô tả từ cái nhìn của doanh nghiệp. Giờ đây, hãy liệt kê tất cả sản phẩm hay dịch vụ 

chính từ quan điểm của khách hàng. Đối với mỗi sản phẩm và dịch vụ: Mô tả các đặc trưng 

quan trọng nhất. Có gì đặc biệt từ sản phẩm này? Mô tả những tiện ích: sản phẩm này sẽ 

mang lại điều gì cho khách hàng? Có những dịch vụ chăm sóc khách hàng nào sau khi mua 

sản phẩm? Vài ví dụ như giao hàng, bảo hành, hợp đồng dịch vụ, chính sách hỗ trợ, theo 

dõi, và bồi thường.  
 

Khách hàng: Xác định khách hàng đang nhắm đến, đặc điểm của họ, và vị trí địa lý của họ, 

đây là điều còn được biết đến như dân số học. Doanh nghiệp sẽ bán sản phẩm cho những 

doanh nghiệp khác hay bán trực tiếp cho người tiêu dùng? Nếu bán sản phẩm cho người 

tiêu dùng thì bán qua nhà phân phối, bán sỉ, hay bán lẻ? Cẩn thận phân tích cả người tiêu 

dùng cuối cùng và các doanh nghiệp trung gian. 
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Cạnh tranh: Dòng sản phẩm nào và công ty nào sẽ cạnh tranh với doanh nghiệp? Liệt kê 

những đối thủ chính: (tên và địa chỉ). Có phải họ cạnh tranh hoàn toàn, hay chỉ vài sản 

phẩm nhất định, những khách hàng nhất định, hay ở một địa điểm nhất định? Sản phẩm 

hoặc dịch vụ có thể so sánh như thế nào với các đối thủ đó?  
 

Chỗ thích hợp:   Giờ đây ngành kinh doanh đã được phân tích cách hệ thống, cùng với sản 

phẩm, khách hàng, và sự cạnh tranh, cần phải có một bức tranh rõ ràng về chỗ công ty có 

thể phù hợp vào trong thế giới. Hãy xác định chỗ thích hợp (chỗ công ty có thể phù hợp.) 
 

Kế đó, phác thảo một chiến lược marketing về khuyến mãi, giá thành, địa điểm đề xuất phù 

hợp với chỗ thích hợp.  
 

Khuyến mãi:   Làm thế nào khách hàng có thể biết về sản phẩm? Quảng cáo: phương tiện 

truyền thông nào, tại sao, và bao nhiêu lần? Phương pháp nào được dùng ngoài việc quảng 

cáo phải trả tiền (triển lãm thương mại, catalogue, khuyến khích nhà buôn, quảng cáo 

bằng miệng, và mạng lưới bạn bè hay những chuyên gia?)  Hình ảnh gì sẽ được chiếu lên? 

Khách hàng sẽ đánh giá doanh nghiệp như thế nào?  
 

Định giá thành:    Giải thích phương pháp định giá. Đối với hầu hết những doanh nghiệp nhỏ, 

định giá thấp nhất không phải lúc nào cũng là một chính sách tốt. Thông thường sẽ tốt hơn 

nếu có giá trung bình và cạnh tranh về chất lượng và dịch vụ. Chiến lược định giá thành có 

phù hợp với những gì được thể hiện trong bản phân tích cạnh tranh không? So sánh với giá 

các đối thủ cạnh tranh khác. 
 

Địa điểm đề xuất:    Phân tích tiêu chuẩn của địa điểm vì nó sẽ ảnh hưởng đến khách hàng. 

Địa điểm có quan trọng đối với khách hàng không? Nếu có, quan trọng như thế nào? Nếu 

khách hàng đến chỗ doanh nghiệp: Có thuận lợi không? Có bãi đậu xe tương xứng không? 

Có đúng như hình ảnh không? Có phải đó là điều khách hàng muốn và mong chờ? Địa điểm 

của đối thủ cạnh tranh ở đâu? 
 

Các kênh phân phối:    Doanh nghiệp bán sản phẩm hay dịch vụ như thế nào? Bán lẻ 

trực tiếp (đặt hàng qua thư, Web, catolog), bán sỉ, lực lượng bán hàng, đại diện độc lập, trả 

giá theo hợp đồng? 
 

Dự đoán việc bán hàng:     Thêm vài con số vào kế hoạch. Chuẩn bị đề án bán hàng từng 

tháng một. Dự đoán phải dựa trên doanh số đã có, các chiến lược marketing đã được mô tả, 

nghiên cứu thị trường, và dữ liệu kinh doanh, nếu có sẵn. 

 

VI. Kế hoạch hoạt động  
 

Giải thích quá trình hoạt động mỗi ngày của doanh nghiệp, địa điểm, trang thiết bị, nhân 

lực, quy trình, và môi trường xung quanh. 
 

Sản xuất:    Sản phẩm hay dịch vụ được sản xuất như thế nào và ở đâu? Giải thích phương 

pháp của kỹ thuật công nghệ và phí tổn sản xuất, kiểm tra chất lượng, dịch vụ khách hàng, 

quản lý hàng tồn, phát triển sản phẩm. 
 

Địa điểm:    Những đặc tính nào cần trong địa điểm hoạt động? Mô tả mẫu địa điểm có 

những đặc tính đó. 
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Những yêu cầu vật lý:   Thảo luận phạm vi không gian, kiểu tòa nhà, phân vùng, và các tiện 

ích khác. 
 

Lối vào:     Địa điểm thuận lợi cho việc vận chuyển hay cho nhà cung cấp có quan trọng 

không? Có cần thiết phải có một lối vào dễ không? Những yêu cầu gì cần cho bãi đậu xe và 

khoảng cách đến đường cao tốc, sân bay, đường sắt, và trung tâm bến cảng? 
 

Xây dựng:    Hầu hết những công ty mới thành lập không nên dùng vốn vào việc xây dựng, 

nhưng nếu có kế hoạch xây dựng, thì chi phí và chi tiết kỹ thuật phải là một phần lớn trong 

kế hoạch. 
 

Chi phí:    Ước tính chi phí hoạt động, bao gồm tiền thuê nhà, nhưng cũng phải tính cả phí 

bảo dưỡng, dịch vụ, bảo hiểm, và chi phí tu sửa ban đầu để tạo không gian phù hợp cho các 

nhu cầu.   
 

Giờ làm việc:    Thảo luận về giờ hoạt động. 
 

Văn kiện pháp lý:    Mô tả những điều sau: những yêu cầu về giấy đăng ký và hợp đồng, sự 

cho phép, các quy định về sức khỏe, các quy định đặc biệt bảo vệ ngành kinh doanh hay 

người trong nghề, sự quy vùng hay yêu cầu chỉ số xây dựng, phạm vi bảo hiểm, nhãn hiệu 

đăng ký, bản quyền. 
 

Nhân sự:    Thảo luận số nhân viên, loại hình lao động (lành nghề, không lành nghề, và 

chuyên gia), kế hoạch này sẽ tìm những nhân viên thích hợp ở đâu và bằng cách nào? Xem 

xét cơ cấu, phương pháp và thủ tục huấn luyện. Thời khóa biểu và thủ tục bằng văn bản đã 

được chuẩn bị chưa? Bản mô tả công việc cho nhân viên đã được phác thảo chưa? Công 

nhân làm theo hợp đồng có được sử dụng như nhân viên không? 
 

Hàng tồn kho:     Loại hàng tồn nào sẽ được giữ lại: nguyên liệu, hàng trữ, thành phẩm?  Đầu 

tư kho hàng nghĩa là gì? Tỉ lệ doanh thu bao nhiêu và điều này so sánh với chỉ số trung bình 

kinh doanh? Sự tích lũy theo mùa? Tiến độ đặt hàng? 
 

Nhà cung cấp:      Xác định những nhà cung cấp chính, tên và địa chỉ, loại hình và số 

lượng hàng tồn trữ có sẵn, chính sách tín dụng và phân phối, lịch sử và độ tin cậy. 
 

Chính sách tín dụng:    Có bán hàng trả sau không? Nếu có, chính sách nào cho số tiền nợ và 

tiền lời bao nhiêu? Uy tín trả nợ của người mới yêu cầu sẽ được kiểm tra như thế nào? 

Những điều khoản nào được cung cấp cho khách hàng như: họ có thể nợ bao nhiêu và hạn 

chót để trả là khi nào? Trả tiền ngay có được bớt giá không? Còn nếu gia hạn nợ thì tính như 

thế nào? Chi phí mua nợ đã tính vào giá thành chưa?  

 

VII. Quản lý và tổ chức 
 

Ai sẽ quản lý việc kinh doanh mỗi ngày? Kinh nghiệm nào mà người đó mang vào việc kinh 

doanh? Những năng lực đặc biệt hay tiêu biểu nào? Có kế hoạch tiếp tục làm nếu người này 

thất bại hay mất năng lực không? Hãy đưa vào bản mô tả chức vị cho những nhân viên 

nòng cốt. Liệt kê sự hỗ trợ cố vấn cho quý vị dưới đây gồm có: ban giám đốc, ban cố vấn 

quản lý, người được ủy quyền, kế toán, đại lý bảo hiểm, giám đốc ngân hàng, cố vấn hay 

những nhà cố vấn.  
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VIII.   Bản bảo cáo tài chính cá nhân 
 

Đối với chủ sở hữu hay cổ đông chính, hãy kèm những bản kê khai tài chính cá nhân vào 

chứng minh tài sản và các khoản nợ bên ngoài việc kinh doanh này và vốn ròng của cá 

nhân. Chủ sở hữu sẽ phải thường xuyên rút tài sản cá nhân để bổ vốn cho việc kinh doanh, 

và những bản kê khai này sẽ chỉ ra điều hiện có. 

 

IX. Chi phí dựng lập và sự vốn hóa 
 

Ước tính phí tổn dựng lập cách chính xác là điều quan trọng và sau đó lập kế hoạch tìm 

nguồn vốn đủ. Thêm vào vài mục riêng biệt, được gọi là các khoản chi tiêu bất ngờ vào 

trương mục không đoán trước được. Những khoản chi tiêu bất ngờ cần phải bằng ít nhất 

20% tổng chi phí lập dựng là một quy định tốt. Giải thích cách dự đoán phí tổn được xác 

định. Chỉ ra các nguồn, tổng số tiền, các điều khoản của tiền cho vay được đề xuất. Đồng 

thời giải thích chi tiết mỗi nhà đầu tư sẽ góp phần vào bao nhiêu và bao nhiêu phần trăm 

quyền sở hữu mỗi người sẽ có. 

 

X.  Kế hoạch tài chính 
 

Kế hoạch tài chính bao gồm dự đoán lợi nhuận và tổn thất của 12 tháng, dự đoán lợi nhuận 

và tổn thất 4 năm, một dự đoán về chu kỳ tiền mặt, bản quyết toán thu chi dự kiến, và một 

bản tính hòa vốn. Tất cả chúng tạo thành một ước tính tương đối của tương lai tài chính của 

công ty quý vị. Đặc biệt, quá trình suy nghĩ kỹ về kế hoạch tài chính sẽ nâng cao sự sáng 

suốt vận hành tài chính bên trong của công ty.   
 

Dự đoán lợi nhuận và tổn thất của 12 tháng và dự đoán 4 năm:     Nhiều chủ doanh 

nghiệp nghĩ về dự đoán lợi nhuận và tổn thất của 12 tháng như một điểm thu hút của kế 

hoạch mình. Đây là tập hợp tất cả các con số, là một bức tranh để hình dung những điều cần 

để tạo ra lợi nhuận và thành công. Các dự đoán bán hàng sẽ xuất phát từ một dự báo mức 

tiêu thụ mà trong đó doanh số tiềm năng, chi phí hàng đã bán, phí tổn, và lợi nhuận hàng 

tháng đã được tính cho một năm. Các dự đoán lợi nhuận cần phải đi kèm với sự tường thuật 

(chú giả bút toán) những giả định chính được dùng để ước tính thu nhập và phí tổn của 

công ty. Đối với dự đoán lợi nhuận và tổn thất 4 năm cũng vậy.  
 

Dự đoán chu kỳ tiền mặt:    Các kế hoạch về chu kỳ tiền mặt rất quan trọng bởi vì một 

doanh nghiệp sẽ thất bại nếu không thể chi trả các hóa đơn đúng hạn. Đối với mỗi hạng 

mục mua vào hay bán ra, hãy xác định khi nào nhận được tiền mặt nếu tiêu thụ hàng hoặc 

khi một phiếu tính tiền sẽ thực sự được viết cho các mục chi tiêu. Theo dõi những dữ liệu 

hoạt động quan trọng. Dù không nhất thiết là một phần của chu kỳ tiền mặt, nhưng việc giữ 

lại những hạng mục có tầm ảnh hưởng lớn trên chu kỳ tiền mặt như bán hàng và mua hàng 

tồn kho là điều quan trọng. Chu kỳ tiền mặt sẽ chỉ ra vốn luân chuyển đủ hay không. Nếu 

số dư tiền mặt dự kiến là âm, cần thêm vốn ban đầu. 
 

Giải thích các ước tính chính. Ví dụ: nếu đã có doanh thu trong tháng một, thì khi nào sẽ thu 

được số tiền mặt thực tế? Khi mua hàng trữ hay nguyên liệu, sẽ phải trả trước, trả khi giao 

hàng, hay lâu sau đó mới trả? Điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chu kỳ tiền mặt? Có 

những chi phí bất thường, như tiền thuế hàng quý, bảo dưỡng và tu sửa, hay tích lũy hàng 

theo mùa cần phải dự thảo ngân sách? Trả nợ, mua sắm trang thiết bị, hay chủ sở hữu tạm 
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ứng thường không trình bày trên bản kê khai lợi nhuận và tổn thất nhưng những khoản đó 

đều phải lấy ra từ tiền mặt. Hãy tính những khoản đó vào. 
 

Bản cân đối thu chi vào ngày đầu tháng:    Một tờ quyết toán là một trong những báo cáo 

tài chính chủ yếu mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải có để báo cáo và quản lý tài 

chính. Tờ quyết toán chỉ ra những hạng mục giá trị được công ty sở hữu (tài sản), và những 

món nợ của công ty (các khoản phải trả). Khi lấy tài sản trừ cho các khoản phải trả, số còn 

lại là vốn của công ty.  
 

Bản phân tích hòa vốn:    Bản phân tích hòa vốn dự đoán doanh số ở một giá nhất định, quy 

định để thu lại tổng chi phí. Đây là mức doanh thu mà là số dư được tính giữa tổn thất và lợi 

nhuận.  

 

XI. Phụ lục 
 

Tập sách nhỏ và các tài liệu quảng cáo 

Những nghiên cứu kinh doanh 

Các sơ đồ thiết kế và kế hoạch 

Bản đồ và tranh ảnh các địa điểm 

Những danh sách chi tiết của trang thiết bị sở hữu hoặc cần mua 

Bản sao của những hợp đồng thuê mướn và hợp đồng kinh doanh  

Thư hỗ trợ từ các khách hàng chính trong tương lai  

Những tài liệu cần thiết khác để hỗ trợ các ước tính trong kế hoạch này 

Nghiên cứu thị trường 

Danh sách tài sản sẵn có để thế chấp   

 
Xin hãy xem phần ví dụ mẫu của một kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh trong phần phụ lục 
sách này. 
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         SUY GẪM: 

 

1. Khởi đầu và duy trì việc kinh doanh thành công là một nỗ lực lớn. 

Hãy kết ước dâng việc kinh doanh và tất cả các lĩnh vực của nó 

cho Chúa trước khi bắt đầu kế hoạch kinh doanh.  

2. Hãy cầu nguyện và phụ thuộc vào sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời 

trong việc soạn thảo kế hoạch kinh doanh. Cầu xin Chúa ban sự 

sáng tạo và những phương cách tiếp cận mới đối với những vấn 

đề kinh doanh tiêu chuẩn. Kết hợp những nguyên tắc của Cơ-đốc 

nhân vào trong kế hoạch kinh doanh.   

 

 

GHI CHÚ 
    

  

 _______________________________________________________________ 

 

   -

_______________________________________________________________ 
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IV.  PHỤ LỤC 
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LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẮT ĐẦU MỘT MẠNG LƯỚI KINH DOANH 

CỦA NƯỚC TRỜI 
(KBN – Kingdom Business Network)1 

 

Trọng điểm: 
 

Một Mạng Lưới Kinh Doanh của Nước Trời sẽ phô bày sự đầy trọn của những gì  
Đức Chúa Trời đang làm qua thương trường khi chúng ta kết hợp tài năng của mình và có 

trách nhiệm khuyến khích nhau cùng tiến đến một mục tiêu chung của sự biến đổi cá nhân, 
kinh tế, xã hội, và thuộc linh của một cộng đồng. 

 

Một Mạng Lưới Kinh Doanh của Nước Trời (KBN) là gì? 
 

Một Mạng Lưới Kinh Doanh của Nước Trời (KBN) là một sự cộng tác tại địa phương của các 

chuyên gia kinh tế với những lãnh đạo hội thánh có nhiều thành viên muốn nhìn thấy Đức 

Chúa Trời biến đổi cuộc đời họ, thành phố của họ và đất nước của họ thông qua thương 

trường. 
 

Ai có thể tham gia vào KBN? 
 

KBN bao gồm tất cả kiểu doanh nhân từ nhiều ngành kinh doanh khác nhau đồng thời là 

những người lãnh đạo hội thánh từ các hệ phái khác nhau trong thành phố hoặc khu vực. 
 

Mục tiêu của một KBN là gì?  
 

KBN được tổ chức với mục đích bày tỏ trọn vẹn những gì Đức Chúa Trời đang hành động qua 

thương trường. Khi các thành viên kết hợp tài năng của mình và trở nên có trách nhiệm 

khuyến khích nhau tiến đến một mục đích chung làm sáng danh Đức Chúa Jêsus Christ, thì 

sự biến đổi thuộc linh và kinh tế sẽ xảy ra trong từng cá nhân, doanh nghiệp, và cộng đồng. 
 

Những mục đích khác gồm có:  
 

Xây dựng các mối quan hệ ý nghĩa.    Có một uy quyền lớn trong những mối quan hệ thánh 

khiết và tinh thần hiệp lực.  
 

 Trang bị và ủy quyền.    Những doanh nhân trẻ với ý thức về Vương quốc cần phải học biết 

từ những người lãnh đạo thương trường có kinh nghiệm và tin kính. Am hiểu và ứng dụng 

những phương cách làm kinh tế hiệu quả nhất để tôn cao Đức Chúa Trời ở nơi công sở cần 

phải được chia sẻ trong nhóm. 
 

Nâng cao tiêu chuẩn về sự ngay thẳng và công bằng trong cộng đồng và đất nước. 
 

Sự biến đổi thánh vượt trội hơn các quy định cá nhân, xã hội, kinh tế và thuộc linh của con 

người và nền văn hóa. 

Những ích lợi của một KBN 
 

1. Kết nối – Việc nối kết các lãnh đạo doanh nghiệp từ nhiều ngành kinh doanh khác 

nhau làm tăng thêm cơ hội cho sự bán chéo hàng hóa và các dịch vụ giữa các thành 

                                                           
1KBN là từ viết tắt của Kingdom Business Network có nghĩa là Mạng lưới Kinh doanh của Nước Trời. Từ đây 

trở đi, tài liệu sẽ dùng từ viết tắt thay cho cả nhóm từ đó.  
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viên. Khi các thành viên đặt sự ưu tiên cho việc cùng nhau làm kinh tế, thì sức mạnh 

của những cá nhân riêng lẻ bắt đầu tăng lên, điều này sẽ lần lượt làm vững mạnh sự 

liên kết và mở rộng các dịch vụ có sẵn cho các thành viên. Khi KBN phát triển khắp 

thế giới, cơ hội để kết nối toàn cầu với  những doanh nhân tin kính khắp thế giới sẽ 

tăng lên. 
 

2. Môn đệ hóa – KBN cung cấp một môi trường cho Cơ-đốc nhân tăng trưởng và có 

trách nhiệm giải trình trong nhóm qua việc học, thảo luận, và áp dụng Kinh Thánh 

vào trong đời sống và việc kinh doanh của các thành viên trong KBN. 
 

3. Huấn luyện – Một trong những vai trò chủ yếu của một KBN là giới thiệu những cơ 

hội cho các thành viên địa phương nhằm tăng thêm kiến thức hoạt động kinh doanh 

dựa trên các nguyên tắc của Kinh Thánh và sự liên kết sâu sắc hơn với Đức Thánh 

Linh. Sự huấn luyện này đến từ sự liên kết qua việc chia sẻ của các doanh nhân đầy 

kinh nghiệm hay là sự kết nối với các tổ chức kinh doanh bên ngoài. KBN cần phải là 

một nơi tìm ra những giải đáp và các nguồn giúp từng cá nhân và doanh nghiệp 

thịnh vượng. Sự huấn luyện bao gồm cả kiến thức chuyên môn lẫn sự vận dụng hài 

hòa các nguyên tắc cao trọng vào trong tất cả mọi hoạt động của một doanh 

nghiệp. 
 

4. Sự khích lệ – Những mối quan hệ thánh khiết với những người lãnh đạo thương 

trường khác là một sự yểm trợ khi điều hành một doanh nghiệp của Nước Trời trong 

một môi trường khó khăn và nhiều chống đối. Việc khích lệ và cầu nguyện cho các 

thành viên hiểu những thách thức và khó khăn của thương trường là một lợi thế 

khổng lồ dẫn đến thành công. 
 

5. Chia sẻ nguồn – Xác định, phối hợp, và kết nối tài chính, kỹ năng và tài sản hữu hình 

từ nhiều thành viên khác nhau là một khía cạnh uy lực của một KBN trưởng thành. 

Sự phát triển mang tính biến đổi và đạt hiệu quả có thể xảy ra khi tài sản được chia 

sẻ trong một môi trường không tham nhũng. KBN chứng tỏ cho thương trường nói 

chung uy lực của sự hợp tác khi các nguồn được chia sẻ cách hiệu quả và được dùng 

làm đòn bẫy. 
 

6. Biến suy nghĩ thành hành động – KBN là một nơi an toàn để trình bày những khái 

niệm mới về kinh doanh và chức vụ khi quý vị đóng một vai trò tích cực trong việc 

đưa những ý tưởng này vào hiện thực ở những thương trường địa phương và khu 

vực. KBN cung cấp những bí quyết rõ ràng để vượt qua những chướng ngại vật mà 

nhiều doanh nghiệp Cơ-đốc nhân đang đối diện. 
 

7. Tham vấn – Có thêm một cách nhìn là một tài sản khổng lồ cho chủ sở hữu và  

người điều hành doanh nghiệp. Nếu cách nhìn đó thực sự xây dựng và cung 

cấp những ý tưởng cho sự biến đổi thành công, nó sẽ trở thành vô giá. Các 

thành viên của KBN cung cấp cách nhìn này qua việc hội ý về kinh doanh và những 

phương cách làm kinh doanh của những người khác. 
 

8. Dự án tài chính – Nhiều KBN đã thực hiện một chương trình vay vốn nhỏ để hỗ trợ 

cho những doanh nghiệp mới hay để mở rộng nghiệp vụ thường xuyên của các 

thành viên. Có vài phương pháp đơn giản để tạo nên nguồn vốn có thể áp dụng 

được: các thành viên cam kết tiết kiệm một phần lợi nhuận vào tài khoản chung của 
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KBN. Các quỹ này, khi cho vay, kiếm được tiền lời và lợi nhuận đưa vào tài khoản. 

Quá trình này cung cấp lãi suất ít hơn nhiều so với những gì thường có qua các 

nguồn theo cách cũ. Nguồn vốn cũng có thể được cung cấp qua các mối quan hệ 

của KBN với các trợ cấp quốc tế và tổ chức phát triển kinh tế của Cơ-đốc nhân.  
 

9. Cố vấn – Việc lập mối quan hệ với những doanh nhân thành công kính sợ Chúa và 

lãnh đạo hội thánh là hết sức quan trọng cho việc mở rộng các thế hệ của Vương 

quốc qua thương trường. Việc giúp đỡ các doanh nghiệp trẻ nắm bắt được khải 

tượng kinh doanh của Vương quốc khi họ bắt đầu hành trình của mình sẽ đưa họ 

đến những tầm mức cao hơn. Một bí quyết để có một KBN thành công chính là mỗi 

thành viên của KBN phải được cố vấn và cố vấn cho người khác.  
 

10.  Hoạt động ngoài lề: Nhiều KBN bắt đầu tham gia làm việc với chính quyền và các cơ 

quan điều tiết để tháo dỡ đi những trở lực cho sự phát triển doanh nghiệp. Khi số 

thành viên và tài sản của hiệp hội tăng lên, quyền lực chính trị cũng sẽ tăng theo, vì 

thế họ trở thành một thế lực ảnh hưởng hùng mạnh đối với nhiều phạm vi khác 

nhau của xã hội. 

 

Những tiêu chí cốt lõi  
 

Mỗi Mạng Lưới Kinh Doanh của Nước Trời được thiết lập theo một cách rất độc đáo. Nền 

văn hóa cùng với bản thân các thành viên riêng lẻ định hướng nên cấu trúc, kiểu mẫu, và 

tầm mức của tổ chức mà mỗi nhóm có. Nhưng dù có đa dạng thế nào về cấu trúc, KBN đã 

vạch rõ những ao ước và những tiêu chí cốt lõi cho các thành viên của hiệp hội đồng thời 

các doanh nghiệp họ hoạt động.  

Dưới đây là vài tiêu chí cốt lõi mà mỗi KBN cần phải theo đuổi để hoàn thành mục đích của 

KBN trong việc mở mang Vương quốc và làm sáng danh Chúa Jêsus Christ: 
 

Giữ một Khải Tượng về Đại Mạng Lệnh - Các thành viên của KBN nhận ra rằng nhiệm vụ 

của Đấng Christ giao cho tất cả Tín hữu là đi ra và môn đệ hóa muôn dân. Các KBN đóng 

một vai trò chiến lược qua thương mại để làm tấn tới Vương quốc của Đức Chúa Trời ở mọi 

quốc gia qua việc môn đệ hóa. 
 

Nỗ lực đạt đến Sự Ưu Việt và Sự Ngay Thẳng – Kinh doanh là một sự kêu gọi đặc biệt, vì thế 

điều quan trọng là mỗi thành viên phải nỗ lực hết sức mình trong hành động và lời nói qua 

việc tìm kiếm sự tôn kính Đức Chúa Trời trong mọi sự và giữ mình trong sự hướng dẫn của 

Lời Ngài. Các thành viên của KBN phải phấn đấu sống bày tỏ các tiêu chuẩn và nguyên tắc 

của Vương quốc theo Kinh Thánh dạy liên quan đến việc kinh doanh. 
 

Tính Đáp Ứng – Các thành viên của KBN phải đáp ứng nhiệt tình và nhạy bén với những nhu 

cầu thuộc linh, chuyên môn, kỹ thuật, và quản lý của các thành viên khác. 
 

Sự Đổi Mới và Tính Sáng Tạo – Các thành viên của KBN cần phải nỗ lực để đạt được uy tín 

đồng thời đặt mục tiêu phát triển sản phẩm và dịch vụ với sự cách tân cùng sáng tạo và tin 

rằng họ được kêu gọi để trở nên những người lãnh đạo nơi thương trường. 
 

Óc Sáng Kiến – Các thành viên của KBN cần phải tiên phong thực hiện việc tìm kiếm những 

giải pháp cho các vấn đề và ứng phó các thách thức.  
 

Tinh Thần Phục Vụ và Lòng Biết Ơn – Chúa Jêsus Christ là một gương mẫu vĩ đại của tinh 

thần khiêm nhường và Ngài đã đem lại cho Cơ-đốc nhân một vị trí cao trọng là con rất yêu 
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dấu của Đấng Chí Cao. Các thành viên của KBN cần phải biết ơn trong mọi sự đồng thời theo 

đuổi việc xem người khác quan trọng hơn mình. 
 

Sự Tôn Trọng – Các thành viên của KBN cần phải cư xử với chính mình, với nhân viên, nhà 

cung cấp, khách hàng, và các đối tác kinh doanh bằng phẩm giá của con người với việc 

nhận ra rằng mỗi một con người được tạo dựng và làm nên theo chính hình ảnh của Đức 

Chúa Trời. 
 

Cơ cấu 
 

Cơ cấu của mỗi KBN được quyết định bởi mỗi nhóm khác nhau và bởi quy cách hiệu quả 

nhất cho từng thành viên. Những gợi ý chung về cách tổ chức cơ cấu cho một nhóm được 

liệt kê bên dưới và có thể thay đổi nếu cần thiết.  
 

Các buổi gặp mặt và sự lãnh đạo  
 

Nhóm KBN có thể gặp nhau 1-2 lần mỗi tháng. Việc gặp nhau thường xuyên giúp bảo đảm 

những ích lợi trên (kết nối, môn đệ hóa, huấn luyện…) được tận dụng tối đa. Về cơ bản, mỗi 

nhóm có một cơ cấu lãnh đạo được nhóm bỏ phiếu. Cơ cấu này có thể bao gồm những chức 

vụ như Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký, Thủ quỹ… Các điều khoản và trách nhiệm của mỗi 

chức vụ được nhóm địa phương soạn ra. 
 

Tư cách Hội Viên  
 

Những hướng dẫn về tư cách thành viên được liệt kê bên dưới. Những điều khác lãnh đạo 

nhóm có thể thêm vào. 
 

Một thành viên của KBN cần phải:  
 

- Là một Cơ-đốc nhân công bố và hành động. Ở những nơi sự tuyên bố công khai nguy 

hiểm, thì đức tin của một cá nhân  cần phải được xưng nhận rộng rãi đối với các thành viên 

đồng thời được chứng minh cách nào đó qua giấy tờ.  
 

- Hãy cởi mở với tất cả các hệ phái Tin Lành. Mỗi KBN nên bao gồm thành viên đa dạng về 

nền tảng Cơ-đốc. Điều này góp phần đảm bảo sự biến đổi kinh tế rộng lớn toàn thành qua 

những phương cách của doanh nghiệp kính sợ Chúa, chứ không dựa 

trên hệ phái. 
 

Một cộng đồng KBN cần phải: 
 

- Bao gồm những chủ sở hữu doanh nghiệp, người điều hành, nhà quản lý, doanh nghiệp, 

và các chuyên gia kinh tế đến từ sự phân bố rộng lớn của những loại hình và quy mô kinh 

doanh khác nhau. Điều này khiến hiệp hội có thể đại diện và đáp ứng với đủ loại dịch vụ và 

phát triển cho đa dạng thành viên.   
 

- Bao gồm một đại diện của vài lãnh đạo hội thánh để chăm sóc cộng đồng tín hữu, nhằm 

thuận lợi trong việc trang bị thuộc linh cho hội viên, và để khích lệ nhau trong vai trò tiêu 

biểu của mình. 
 

** Đề nghị quan trọng: hiệp hội phải có lệ phí hội viên. Một hiệp hội chỉ lành mạnh khi các 

tiêu chí được các hội viên nhận thức được. Tiêu chí  dựa trên lệ phí tham gia và ích lợi mà tư 

cách hội viên có thể mang lại. Nếu thành viên không phải trả chi phí nào, thì cũng không có 

cam kết và không có tiêu chí nào trong các hoạt động của hội, và như thế sẽ không thành 

công. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào những người lãnh đạo địa phương. 
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SUY GẪM: 

 

1. Hãy cầu nguyện xin Chúa bày tỏ việc bắt đầu hay tham gia  một 

KBN trong khu vực của quý vị. 

2. Tra xét những thói quen cá nhân và phương cách làm kinh tế của 

mình để xem thử quý vị có đang để Đức Thánh Linh phát triển 

những tiêu chí cốt lõi giúp quý vị nổi bật trên thương trường hay 

không.   

3. Hãy dâng việc kinh doanh của mình cho sự biến đổi những cuộc 

đời quý vị gặp và cho cả cộng động cho Vương quốc của Đức Chúa 

Trời. 

 

GHI CHÚ 
    

  

 _______________________________________________________________ 

 

   -

_______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

                 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________  
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 Dọn nhà/Giặt úi 

 Áo quần, giày dép mới 

 Làm đẹp cá nhân 

 Thuốc 

 Hội phí/Đoàn phí/Lệ phí 

 Khác 

Tiết kiệm/Những khoản chi lớn 

 Tiết kiệm cá nhân 

 Thuế 

 Bảo dưỡng nhà/Tu sửa 

 Nghỉ mát 

 Khác 

       Tổng các khoản chi linh động 
 

 

Tháng _____ 

Thu nhập 

     Tiền lương 

     Thu nhập khác 

                        Tổng thu nhập 

 
Các khoản chi: Cố định 

 Phần mười/Dâng hiến 

 Tiền thuê nhà 

 Tiền trả xe hơi 

 Bảo hiểm (nhà, xe, sức khỏe, nhân thọ) 

 Thẻ tín dụng 

 Các khoản cố định khác 

    Tổng chi cố định 

 Các khoản chi: Linh động 

Nhà 

 Dịch vụ chung (điện/gas/nước/THC) 

 Khác 

Đi lại 
 

 Xăng/Bảo dướng/Tu sửa 

 Khác 

Sinh hoạt hàng ngày 

 Tạp phẩm 

 Ăn ngoài 

 Giải trí 

 Điện thoại bàn, di động 

 

Dọn nhà/Giặt ủi 

 Ngân Sách Cá Nhân Hàng Tháng  

                          Ngân sách hàng tháng    Ngân sách thực tế                     Chênh lệch 

Tổng thu nhập  hàng tháng 

Tổng chi tiêu hàng tháng 

Chênh lệch 

 

 

Tháng ______ 
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 Dọn nhà/Giặt úi 

 Áo quần, giày dép mới 

 Làm đẹp cá nhân 

 Thuốc 

 Hội phí/Đoàn phí/Lệ phí 

 Khác 

Tiết kiệm/Những khoản chi lớn 

 Tiết kiệm cá nhân 

 Thuế 

 Bảo dưỡng nhà/Tu sửa 

 Nghỉ mát 

 Khác 

       Tổng các khoản chi linh động 
 

 

Tháng _ 1___ 

Thu nhập 

     Tiền lương 

     Thu nhập khác 

                        Tổng thu nhập 

 
Các khoản chi: Cố định 

 Phần mười/Dâng hiến 

 Tiền thuê nhà 

 Tiền trả xe hơi 

 Bảo hiểm (nhà, xe, sức khỏe, nhân thọ) 

 Thẻ tín dụng 

 Các khoản cố định khác   

 

Các khoản chi: Linh động 

Nhà 

 Dịch vụ chung (điện/gas/nước/THC) 

 Khác 

Đi lại 
 

 Xăng/Bảo dướng/Tu sửa 

 Khác 

Sinh hoạt hàng ngày 

 Tạp phẩm 

 Ăn ngoài 

 Giải trí 

 Điện thoại bàn, di động 

Tổng chi cố định 

Dọn nhà/Giặt ủi 

 Mẫu Ngân Sách Cá nhân Hàng tháng  

                       Ngân sách hàng tháng    Ngân sách thực tế            Chênh lệch 

Tổng thu nhập  hàng tháng 

Tổng chi tiêu hàng tháng 

Chênh lệch 
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 Dọn nhà/Giặt úi 

 Áo quần, giày dép mới 

 Làm đẹp cá nhân 

 Thuốc 

 Hội phí/Đoàn phí/Lệ phi 

 Khác 

Tiết kiệm/Những khoản chi lớn 

 Tiết kiệm cá nhân 

 Thuế 

 Bảo dưỡng nhà/Tu sửa 

 Nghỉ mát 

 Khác 

       Tổng các khoản chi linh động 
 

 

Tháng _1___ 
Thu nhập 

     Tiền lương 

     Thu nhập khác 

                        Tổng thu nhập 

 
Các khoản chi: Cố định 

 Phần mười/Dâng hiến 

 Tiền thuê nhà 

 Tiền trả xe hơi 

 Bảo hiểm (nhà, xe, sức khỏe, nhân thọ) 

 Thẻ tín dụng 

 Các khoản cố định khác 

Các khoản chi: Linh động 

Nhà 

 Dịch vụ chung (điện/cas/nước/THC) 

 Khác 

Đi lại 
 

 Xăng/Bảo dướng/Tu sửa 

 Khác 

Sinh hoạt hàng ngày 

 Tạp phẩm 

 Ăn ngoài 

 Giải trí 

 Điện thoại bàn, di động 

Tổng chi cố định 

Dọn nhà/Giặt ủi 

 Mẫu Ngân Sách Cá Nhân Hàng Tháng  

        NSHT       NSTT          

CL 

Tổng thu nhập  hàng tháng 

Tổng chi tiêu hàng tháng 

Chênh lệch 

 

 

Lập kế hoạch tài chính mỗi tháng 

       Chú ý 

Tháng này có làm thêm 
 

Thu nhập nhiều hơn ngân sách 

Chi phí: Cố định 
 Như nhau mỗi tháng 

Tăng tiền phần mười vì có làm thêm 

 

T ng v t quá ngân sách 

Chi phí: Linh động 
 Các khoản chi này mỗi  

tháng đều khác nhau và  
cần phải được điều chỉnh 
mỗi tháng 

Tiết kiệm/Những khoản chi lớn 
Ngân sách tiền tiết kiệm ở đây và 
tiền tiết kiệm để mua sắm lớn. 

Tiết kiệm/Những khoản chi lớn 
Ngân sách tiền tiết kiệm ở đây và 
tiền tiết kiệm để mua sắm lớn. 

Tổng số dưới ngân sách 
 
Tháng vượt quá ngân sách 
 
Tháng dưới ngân sách 
 
23 đô-la còn lại cuối tháng 
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Ngân Sách Kinh Doanh Hàng Tháng  

Tháng _____ 
 

Thu nhập 

     Tổng doanh số 

     Trư đi: Hàng trả lại, Chiết khấu, Giảm giá 

 Doanh số ròng 
 

 Trừ đi: Chi phí hàng đã bán 

Tổng lợi nhuận 
 

Các thu nhập khác 

                

 

Ngân sách 

hàng tháng 

Ngân sách  

thực tế 

 

Chênh lệch 

Các khoản chi:  
 Lương – Chủ sở hữu 

 Lương – Nhân viên 

 Lương – Công nhân tạm thời 

 Lương – Thuế 

     Tiền trợ cấp công nhân viên chức 

 Tiền thuê – Nhà 

 Tiền thuê – Trang thiết bị 

 Dịch vụ chung 

      Thương phiếu phải trả/Các khoản vay 

 Bưu phí 

 

Tổng thu nhập 
 

Tiền quảng cáo 

Phí đi lại 

Giải trí 

Cước phí chuyên chở bằng xe 

Thuế 

Hàng lưu kho 

Phí thu về dịch vụ chuyên môn 

Bảo hiểm 

Cước phí vân chuyển bằng thuyền 

 

Giấy phép/Cho phép 

Nợ đáo hạn/Trả trước 

Phí ngân hàng 

Khác 
 

    Tổng chi 
 

 

 

Tu sửa 

Thu nhập thực 



 72

  

Chênh lệch 

Mẫu Ngân Sách Kinh Doanh Hàng Tháng  

Tháng _ Tư__ 

 

Thu nhập 

     Tổng doanh số 

     Trư đi: Hàng trả lại, Chiết khấu, Giảm giá 

 Doanh số ròng 
 

 Trừ đi: Chi phí hàng đã bán 

Tổng lợi nhuận 
 

Các thu nhập khác 

                
 

Ngân sách 

hàng tháng 

Ngân sách  

thực tế 

Các khoản chi:  
 Lương – Chủ sở hữu 

 Lương – Nhân viên 

 Lương – Công nhân tạm thời 

 Lương – Thuế 

     Tiền trợ cấp công nhân viên chức 

 Tiền thuê – Nhà 

 Tiền thuê – Trang thiết bị 

 Dịch vụ chung 

      Thương phiếu phải trả/Các khoản vay 

 Bưu phí 

 

Tiền quảng cáo 

Phí đi lại 

Giải trí 

Cước phí chuyên chở bằng xe 

Thuế 

Hàng lưu kho 

Phí thu về dịch vụ chuyên môn 

Bảo hiểm 

Cước phí vân chuyển bằng thuyền 

 

Giấy phép/Cho phép 

Nợ đáo hạn/Trả trước 

Phí ngân hàng 

Khác 
 

    

    Tổng chi 
 

 

 

Tu 

Thu nhập thực 



 73

Mẫu Ngân Sách Kinh doanh Hàng tháng  

Tháng __Tư__ 

 

Thu nhập 

     Tổng doanh số 

     Trư đi: Hàng trả lại, Chiết khấu, Giảm giá 

 Doanh số ròng 
 

 Trừ đi: Chi phí hàng đã bán 

Tổng lợi nhuận 
 

Các thu nhập khác 

                
 

Ngân sách 

hàng tháng 

Ngân sách  

thực tế 

 

Chênh lệch 

Các khoản chi:  
 Lương – Chủ sở hữu 

 Lương – Nhân viên 

 Lương – Công nhân tạm thời 

 Lương – Thuế 

     Tiền trợ cấp công nhân viên chức 

 Tiền thuê – Nhà 

 Tiền thuê – Trang thiết bị 

 Dịch vụ chung 

      Thương phiếu phải trả/Các khoản vay 

 Bưu phí 

 

Tiền quảng cáo 

Phí đi lại 

Giải trí 

Cước phí chuyên chở bằng xe 

Thuế 

Hàng lưu kho 

Phí thu về dịch vụ chuyên môn 

Bảo hiểm 

Cước phí vân chuyển bằng thuyền 

 

Giấy phép/Cho phép 

Nợ đáo hạn/Trả trước 

Phí ngân hàng 

Khác 
 

    

    Tổng chi 
 

 

 

Tu 

Thu nhập thực 

 



 74

SOẠN THẢO MỘT KẾ HOẠCH KINH DOANH 

Mẫu trang đầu 
 

I.  Bản  tóm tắt   

 

Khác với quán café thường, JavaNet sẽ cung cấp một diễn đàn độc đáo để giao tiếp và giả 

trí thông qua phương tiện Internet. JavaNet là lời giải đáp cho một nhu cầu ngày càng tăng. 

Công chúng muốn: (1) tiếp cận vào các cách giao tiếp và lượng thông tin giờ đây đã sẵn có 

trên Internet, và (2) vào đó với một giá mà họ có thể trả được và trong cách không bị cô lập 

về mặt xã hội, kinh tế, hay chính trị. Mục tiêu của JavaNet là cung cấp cho cộng đồng một 

bầu không khí dễ gần gũi, mang tính giáo dục, và hài lòng để giao tiếp rộng rãi.  

 

Kế hoạch kinh doanh này được chuẩn bị với số vốn tài trợ là 24.000 đô-la Mỹ. Cần tài chính 

bổ sung để bắt đầu việc kinh doanh trong việc chuẩn bị và chỉnh sửa mặt bằng, mua sắm 

trang thiết bị, và để trang trải chi phí trong năm đầu hoạt động. Quỹ bổ sung đã được bảo 

đảm trong hình thức: (1) 24.000 đô-la Mỹ từ quỹ Phát triển Kinh tế, (2) 19.000 đô-la Mỹ từ 

tiền tiết kiệm cá nhân của chủ doanh nghiệp Cale Bruckner, (3) 36.000 đô-la Mỹ từ ba nhà 

đầu tư, (4) và 9.290 đô-la Mỹ dưới dạng vay ngắn hạn. 

JavaNet sẽ hợp tác thành tập đoàn LLC. Điều này sẽ bảo vệ chủ doanh nghiệp Cale 

Bruckner, và ba nhà đầu tư bên ngoài, Luke Walsh, Doug Wilson, và John Underwood khỏi 

các vấn đề thuộc trách nhiệm pháp lý cá nhân và đánh thuế hai lần. Những nhà đầu tư này 

sẽ được xem như cổ đông và vì thế sẽ không sẽ chịu trách nhiệm về pháp lý gì hơn là sự 

đầu tư cá nhân của họ, 12.000 đô-la Mỹ mỗi người. 

 

Nguồn tài chính, với sự đóng góp vốn từ chủ doanh nghiệp, các cổ đông và quỹ Phát triển 

Kinh tế, sẽ cho phép JavaNet mở cửa và duy trì hoạt động thành công qua một năm. Sự đầu 

tư vốn lớn ban đầu sẽ giúp JavaNet cung cấp cho khách hàng của mình một quán café rất 

đặc thù. Cần phải có một địa điểm độc đáo, nâng cấp, và cách tân để cung cấp cho khách 

hàng một không gian mang lại sự hòa nhập xã hội. Việc hoạt động thành công trong một 

năm sẽ tạo cho JavaNet một nguồn khách hàng sẽ giúp JavaNet hoạt động độc lập trong 

năm thứ hai. 

 

Vì sự phổ biến của Internet tiếp tục phát triển theo cấp số nhân, truy cập dễ dàng và vừa túi 

tiền, nên Internet đã trở thành một nhu cầu của cuộc sống. JavaNet cung cấp cho những 

nhóm người có khả năng truy cập Internet, thưởng thức một ly cà phê, và chia sẻ kinh 

nghiệm lướt Web trong một môi trường thoải mái. Nhiều người từ mọi lứa tuổi và bối cảnh 

sẽ đến tận hưởng không gian độc đáo, nâng cấp, mang tính giáo dục, và đổi mới mà 

JavaNet mang lại.  
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THẾ NÀO LÀ MỘT CÔNG TY ĐẠI MẠNG LỆNH? 
 

Vài năm trước đây, một nhóm thương gia Cơ-đốc nhân và giáo sĩ đã đến Thụy Sĩ để  

thảo luận vai trò của kinh doanh và Đại Mạng Lệnh. Nhóm người này đã phát triển  

một số nguyên tắc cho các Công ty Đại Mạng Lệnh và mô tả chúng trong Tờ Lausanne số 
59 “Kinh doanh như Sứ Mạng Truyền Giáo.” Sau đây là đoạn trích dẫn từ những sự khám 

phá của họ và có thể giúp những doanh nhân Cơ-đốc hiểu rõ hơn vai trò của mình đối với 

Đại Mạng Lệnh. 

 

Thương nghiệp của Đại Mạng Lệnh có thể được định nghĩa là những người nam và nữ sử 
dụng “việc kinh doanh như là sứ mạng truyền giáo” trong bối cảnh thương mại để tôn cao 
Chúa Jêsus Christ qua tính ưu việt của công việc, quản lý các nguồn lực và tạo ra nguồn vốn 
cho những đề xướng của Vương quốc.  
 

Thế nào là một Công ty hay Doanh nghiệp Đại Mạng Lệnh? 

 

1. Một Công ty Đại Mạng Lệnh là một doanh nghiệp mà các mục đích của nó phù hợp 

một cách chiến lược với công cuộc xây dựng Vương quốc Đức Chúa Trời trên đất. 

 

2. Một Công ty Đại Mạng Lệnh chỉ người khác đến với Chúa Jêsus Christ qua tính ưu 

việt và các việc tốt lành. 

  

3. Một Công ty Đại Mạng Lệnh tạo ra lợi nhuận để làm sáng danh Chúa và sử dụng các 

phần của nó để chúc phước và mở rộng những biểu hiện khác của Vương quốc Đức 

Chúa Trời  (hội thánh, chức vụ…) 

 

Công ty Đại Mạng Lệnh: Tôn chỉ hoạt động 
 

 Nỗ lực để làm lợi cho Sự Bền Vững Lâu Dài 
 

Bất kỳ doanh nghiệp thành đạt nào cũng cần phải làm lợi để duy trì, phát triển và 

thịnh vượng lâu dài hầu cho nó có thể hoàn thành các mục đích của mình. Lợi nhuận 

không chỉ là một động cơ. Lợi nhuận tự thân nó là một sản phẩm của việc vận dụng 

những nguyên tắc Kinh Thánh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh, đồng thời 

lợi nhuận cũng là một công cụ được dùng cho sự phát triển lâu dài. 

 

 Nỗ lực cho Tính Ưu Việt, Sự Ngay Thẳng, và Trách Nhiệm Giải Trình 
 

Doanh nghiệp phải có tên tuổi và uy tín tốt đối với tính ưu việt và sự ngay thẳng. Lãnh 

đạo và nhân viên của công ty không bao giờ lừa đảo, dối trá, hay ăn cắp. Tất cả các 

hoạt động và giao dịch kinh doanh phải minh bạch và lãnh đạo cần phải sẵn sàng lắng 

nghe đóng góp và phê bình có tính cách gây dựng từ phía nhân viên, cộng sự, và tập 

thể.  

 

 Động cơ hướng về Vương Quốc  
 

Lãnh đạo của một công ty Đại Mạng Lệnh phải có một khao khát cháy bỏng nhìn thấy  
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Vương quốc của Đức Chúa Trời được mở mang trên đất qua việc làm kinh doanh và 

phục vụ người khác. Kinh doanh cần phải được xem như là tài sản và chức vụ của Đức 

Chúa Trời. 

 

 Sự biến đổi của Cá Nhân và Cộng Đồng 
 

Lãnh đạo của một công ty Đại Mạng Lệnh được thúc giục để chúc phước cho cộng 

đồng và quốc gia về mặt thuộc linh, xã hội, và kinh tế. Họ cần phải theo đuổi việc 

chúc phước cho những người lãnh đạo cộng đồng, các nhân viên của mình, và các 

cộng sự. Tất cả những người giao tiếp với lãnh đạo của một công ty Đại Mạng Lệnh sẽ 

nhìn thấy bông trái của Đức Thánh Linh. 

 

 Cách gây quỹ cho Công Tác của Vương Quốc  
 

Đức Chúa Trời muốn bày tỏ sự hiện diện của Ngài trong việc kinh doanh, biến chính 

việc kinh doanh thành một chức vụ. Tuy nhiên, khi Đức Chúa Trời mở rộng phước 

hạnh chủa Ngài cho doanh nghiệp, doanh nghiệp cũng nên là một nguồn phước cho 

người khác. Lãnh đạo các công ty Đại Mạng Lệnh thường xuyên tích cực góp phần hỗ 

trợ các nỗ lực truyền giáo, hội thánh địa phương, nhu cầu của cộng đồng, và nhu cầu 

của cá nhân. Lãnh đạo cần phải nhạy bén với điều Đức Chúa Trời phán bảo họ về việc 

chúc phước cho người khác. Bản công bố sứ mạng của công ty có thể bao gồm câu 

như doanh nghiệp sẽ được dùng để chúc phước cho công việc của Đức Chúa Trời trên 

thế giới về mặt tài chính. 

 

 Tiên phong trong Sự Cầu Thay 
 

Lãnh đạo của công ty Đại Mạng Lệnh hiểu rằng không phải tất cả các trận chiến đều 

xảy ra cách tự nhiên. Họ cần phải tiên phong trong sự cầu nguyện và cầu thay để đạt 

được tiềm năng trọn vẹn. Việc những lãnh đạo của các Doanh nghiệp Đại Mạng Lệnh 

có những người sẵn sàng bao phủ việc kinh doanh của họ bằng lời cầu nguyện là điều 

rất quan trọng. Những chiến sĩ cầu nguyện nên dự phần cầu nguyện cho lãnh đạo 

doanh nghiệp, gia đình của họ, nhân viên và các hoạt động của doanh nghiệp.  




