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The Avenue of Influence 
Đại Lộ Ảnh Hưởng 

 
Being a Person of Integrity 

Hãy Làm Người Chính Trực 
 

What is integrity and why is it important? That question is very 
significant today because some people would like to change the definition of 
integrity. By changing the definition, you no longer have to worry about your 
conscience bothering you when you make decisions that are not honest. Integrity 
is not easy to define, because it is so comprehensive. You cannot take integrity 
to work with you in the morning and leave it at work when you go home. Nor is 
it something you can carry with you when you are around family and leave it 
alone when you are in the business world. Integrity is the real you. It is who you 
are when others are watching you; more importantly, it is who you are when no 
one is watching. Basically, integrity is being completely honest and morally 
sound in ALL your relationships. A person of integrity is said to possess 
character, which is a consistent discipline of making moral decisions, following 
through with sound habits, and maintaining a reputation of quality. 

 
Chính trực là gì và tại sao nó lại quan trọng? Câu hỏi này rất có ý nghĩa 

ngày nay vì một số người muốn thay đổi định nghĩa chính trực. Vì thay đổi định 
nghĩa, bạn sẽ không còn bận tâm đến chuyện cắn rứt lương tâm khi bạn đưa ra 
những quyết định không chân thật. Chính trực không dễ định nghĩa vì nó rất bao 
quát. Bạn không thể mang theo sự chính trực đi làm vào buổi sáng và để nó lại 
nơi công sở khi về nhà. Nó cũng không phải là điều gì đó mà bạn có thể mang 
theo khi ở cùng gia đình và đặt nó qua một bên khi ở trong thế giới kinh doanh. 
Sự chính trực là con người thật bạn. Đó chính là bạn khi những người khác đang 
quan sát bạn; quan trọng hơn nữa, sự chính trực chính là bạn khi không ai quan 
sát bạn. Về cơ bản, chính trực là hoàn toàn chân thật và có đạo đức tốt trong 
TẤT CẢ mối quan hệ của bạn. Người ta nói một người chính trực là người có 
tính cách, đây là một sự kỷ luật nhất quán khi đưa ra những quyết định đạo đức, 
theo sau những thói quen lành mạnh  và duy trì một danh tiếng tốt. 

 
You cannot look at a person’s appearance and see his character. But it 

will produce outward signs, traits, and habits everyone sees; this in turn shows a 
person’s character. These signs include our behavior, values, and preferences. It 
is all about how we act and think. It is a state of the mind, but in reality it is a 
state of the heart. Since it is contained in the mind and on our hearts, it can be 
invisible at times. It is possible for a person who has no integrity to hide that 
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from others, but only for a season. Eventually, the traits of a person’s character 
become known by others as time is spent with them. 

 
Bạn không thể nhìn bề ngoài của một người mà thấy tính cách của 

người đó. Nhưng nó sẽ phát ra những dấu hiệu, đặc điểm và thói quen mọi người 
thấy, qua đó bày tỏ tính cách của một người. Những dấu hiệu này gồm cách ứng 
xử, những nhận thức và sở thích của chúng ta. Nói đến cách chúng ta hành động 
và suy nghĩ như thế nào. Đó là một trạng thái của tâm trí, nhưng trong thực tế là 
một trạng thái của tấm lòng. Vì nó được chứa đựng trong trí và trong lòng chúng 
ta, nhiều lúc không thấy được. Một người không có sự chính trực có thể che dấu 
với người khác, nhưng chỉ một thời gian mà thôi. Cuối cùng, người ta sẽ nhận 
biết tính cách của người đó khi dành thời gian ở với người này. 

 
I have used the word avenue in the title of this chapter. For some reason 

ever since I was a child, I have had this image that any street named avenue is a 
very peaceful neighborhood. When I am around people of integrity, there also 
seems to be this same sense of peace and calmness. However when I am 
involved with people I do not trust, there is no peace or reassurance that they 
plan on living the life they verbally articulate. People of character bring a sense 
of calm, strength, confidence, comfort, and hope to those around them. These 
are the things that make for a peaceful life. Truthfulness seems to always bring a 
spirit of genuineness to the relationship, while doubt seems to bring a spirit of 
fear.  

 
Tôi đã dùng từ đại lộ cho tựa của chương này. Vì một số lý do, khi còn 

nhỏ, tôi đã hình dung rằng hễ con đường nào được gọi tên đại lộ thì đó là một 
khu láng giềng bình an. Khi tôi ở gần với những người chính trực, thì dường như 
cũng có một cảm nhận bình an và yên tịnh như thế. Tuy nhiên, khi tôi quan hệ 
với những người tôi không đáng tin cậy, thì không có sự bình an hay sự bảo đảm 
nào cho rằng họ có ý định sống theo cuộc đời như họ nói. Người có tính cách 
mang lại một sự cảm nhận bình tịnh, mạnh mẽ, tự tin, yên ủi và hy vọng cho 
những người xung quanh họ. Những điều này tạo nên một cuộc sống bình yên. 
Sự chân thật luôn đem lại một tinh thần thành thật cho mối quan hệ, trong khi sự 
hồ nghi dường như mang lại một tinh thần sợ hãi. 

 
When you are hired by an employer, the skills you bring will be evident 

to him. Those skills may be that of teacher, engineer, sales, marketing, or 
accounting. It may even be evident what soft skills you have: communication, 
teamwork, and personality. Also, if your proficiency in any of these areas is 
lacking, then you can receive more training. However, your character is the 
essence of who you are. It is not a marketable skill – it is not even a skill but 
rather a quality you possess. If you do not possess it, you can make a change in 
your life right now to become a person of character. Just determine you will be 
truthful and honest in all your dealings and follow through on your 
commitments. 
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Khi bạn được một người chủ tuyển dụng, kỹ năng bạn có sẽ là một 

bằng chứng với người chủ. Những kỹ năng này có thể là giáo viên, kỹ sư, bán 
hàng, tiếp thị hoặc kế toán. Có thể thậm chí là bằng chứng của những kỹ năng 
còn yếu của bạn: truyền thông, làm việc theo đội, cá tính. Ngay cả nếu bạn thiếu 
chuyên môn trong các lĩnh vực này thì bạn có thể được đào tạo thêm. Tuy 
nhiên, tính cách của bạn chính là bản chất thực bạn là ai. Tâm tánh không 
phải là kỹ năng tiếp thị – kể cả không phải là một kỹ năng mà là một phẩm chất 
bạn sở hữu. Nếu bạn chưa sở hữu phẩm chất này, thì bạn có thể thay đổi đời 
sống bạn ngay bây giờ để trở thành một người có tính cách. Hãy quyết tâm sẽ là 
người trung thực và thật thà trong mọi giao dịch của bạn và làm theo những kết 
ước của bạn. 

 
We tend to think that what makes one valuable as an employee are 

skills, and there is some truth to that statement. But the thing that sustains you as 
a long-term, valued employee is the product of character: work habits, loyalty, 
honesty, and judgment. I cannot recall the name of anyone I know of who has 
been dismissed from their place of employment because they lacked the skills to 
complete their work. But I do remember several who were either fired or invited 
to resign because their character was questionable. Character is not dependent 
upon any skill you may have, but your ability to learn and develop any skill 
will be dependent upon your character. 

 
Chúng ta có khuynh hướng cho rằng điều tạo nên một nhân viên có giá 

trị là những kỹ năng, câu nói này đúng một phần nào đó. Nhưng điều giữ bạn trở 
thành một nhân viên lâu năm và có giá trị là sản phẩm của tính cách: thói quen 
làm việc, trung thành, chân thật và sự phán đoán. Tôi không thể nhớ tên của 
người nào đã bị sa thải vì thiếu kỹ năng hoàn thành công việc. Nhưng tôi nhớ 
một số người hoặc đã bị sa thải hoặc bị mời thôi việc vì tính cách của họ đáng 
ngờ. Tính cách không phụ thuộc vào bất cứ kỹ năng nào bạn có, nhưng khả 
năng học hỏi và phát triển kỹ năng sẽ phụ thuộc vào tính cách của bạn. 

 
The Battle to be Pure 

Trận Chiến để giữ mình Trong Sạch 
 
If character is the essence of integrity, then purity is the test of 

integrity. There are many ways by which your integrity will be tested, but there 
are two areas in which the test is finite. There are no gray areas. Either you pass 
the test or you fail! 

 
Nếu tính cách là bản chất thật của sự chính trực, thì sự trong sạch 

là bài kiểm tra sự chính trực. Có nhiều cách qua đó người ta thử nghiệm sự 
chánh trực của bạn, nhưng có hai lĩnh vực thử nghiệm có giới hạn. 
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Since the test is so easily administered and recognizable, those who 
apply the test, whether they give it or hear about it, are very reluctant to forgive 
those who fail. The two areas of finite testing are sexual purity and financial 
purity. When it becomes public  knowledge that someone has failed in either of 
these areas of their life, those who are knowledgeable of the person who failed 
are very reluctant to fully trust them in the future. Actually, they will do all they 
can to prevent anyone who has failed from having any leadership responsibility 
in the future. 

 
Dù là người ra đề hay chỉ nghe đến, những ai áp dụng bài kiểm này, rất 

khó để tha thứ cho những người thi rớt vì bài kiểm tra này dễ thực hiện và dễ 
nhận biết,. Hai lĩnh vực thử nghiệm hữu hạn là sự trong sạch tình dục và trong 
sạch tài chính. Khi công chúng nhận biết ai đó đã thất bại một trong hai lĩnh vực 
này trong đời sống họ, thì người thất bại sẽ rất khó nhận được sự tin cậy hoàn 
toàn trong tương lai. Thực ra, người ta sẽ làm tất cả có thể để ngăn cản bất cứ ai 
đã thất bại nhận bất kỳ trách nhiệm lãnh đạo nào trong tương lai. 

 
Sexual Purity 

Trong Sạch Trong Tình Dục 
 

There are many examples of political, business, religious, and secular 
leaders who have disappeared from leadership because they lost the battle to 
lust. We are created to be attracted to the opposite sex, but when that attraction 
is acted upon in any situation other than with one’s spouse, life starts in a 
downward spiral. If your shortcomings become public knowledge, it gets worse. 
It not only affects the person in the wrong, but also affects the family, co-
workers, friends, – actually anyone who knows him/her. The downward spiral 
becomes a slippery slope. It will be hard to trust that person again. 

 
Có nhiều gương lãnh đạo chính trị, kinh doanh, tôn giáo và thế tục đã 

biến mất khỏi vị trí lãnh đạo vì họ đã thất bại trước trận chiến dục vọng. Chúng 
ta được tạo dựng và bị thu hút bởi người khác phái, nhưng khi sự thu hút xảy ra 
trong những tình huống khác hơn là với người phối ngẫu, thì đời sống bắt đầu đi 
xuống theo hình xoắn ốc. Nếu công chúng biết lỗi lầm của bạn thì sự việc càng 
tệ hơn. Nó không chỉ ảnh hưởng đến người sai phạm, mà còn ảnh hưởng đến gia 
đình, đồng nghiệp, bạn bè –  thực sự ảnh hưởng bất cứ ai biết người sai phạm 
này. Sự đi xuống theo hình xoắn ốc này trở thành dốc trơn. Thật rất khó tin cậy 
lại người đó. 

 
For ten years I met very early on Friday mornings with three men for 

one hour; our purpose was to encourage and pray for each other and set up some 
measure of accountability to help us live lives of integrity. No one was the self 
proclaimed leader of the group, and everyone felt like what he had to say or ask 
was worthwhile. It was purely a time of being transparent with one another. We 
all voluntarily joined the group knowing what was expected. 
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 Liên tiếp trong mười năm cứ vào mỗi sáng sớm thứ Sáu, tôi lại gặp ba 
người bạn nam của tôi một tiếng đồng hồ. Mục đích của chúng tôi là khích lệ và 
cầu nguyện cho nhau đồng thời đặt ra những phương cách có trách nhiệm để 
gíup chúng tôi sống đời sống chánh trực. Không ai tự xưng là người lãnh đạo 
trong nhóm, mọi người đều cảm thấy những gì mình nói và hỏi đều giá trị. Đây 
thật sự là một thời gian minh bạch với nhau. Tất cả chúng tôi tự nguyện tham 
gia vào nhóm và biết sự mong đợi của nhóm. 

 
We had only been meeting for a couple of months when the question 

came up about what our eyes see on television, in magazines, and just walking 
through stores. I mentioned that while I was in the grocery store the previous 
week, I had turned my head from looking at the large, colorful picture of this 
young lady at the beach advertising sun tanning lotion. Suddenly, two of the 
men looked as if they had seen a ghost. Actually, they had just never thought 
about the fact that they should be looking away also. 

 
Không lâu sau vài tháng gặp nhau, chúng tôi bắt gặp câu hỏi liên quan  

những điều mắt chúng tôi thấy qua truyền hình, tạp chí, hay khi đi bộ ngang qua 
cửa hàng bách hoá. Tôi đề cập về việc khi ở trong cửa hàng rau quả tuần trước, 
tôi đã ngoảnh mặt đi không nhìn hình ảnh rạng rỡ màu sắc của một cô gái trẻ 
quảng cáo kem chống nắng tại bãi biển. Thình lình, hai người bạn nhìn tôi như 
thể họ đã nhìn thấy một con ma. Thực ra, họ chưa bao giờ nghĩ đến sự thật rằng 
họ cũng nên tránh nhìn hình ảnh đó. 

 
The minds of men are very visual, like cameras. We look and record an 

image. If allowed to, it just keeps being played over and over in our minds. 
Many say that is no big deal, after all it is not like committing adultery or 
fornication. Nothing really happened. However, for all the people who are 
honest enough to say they deeply regret that they committed adultery, there is 
one thing they all agree on – they all allowed the visual image to stay on their 
minds too long. 

 
Giống như máy ảnh, tâm trí đàn ông rất ưa nhìn. Chúng ta nhìn và ghi 

lại một hình ảnh. Nếu cho phép, hình ảnh này cứ chiếu đi chiếu lại trong trí 
chúng ta. Nhiều người nói điều này chẳng thành vấn đề gì, dù sao đi nữa, nó 
không giống như phạm tội tà dâm hoặc thông dâm. Thật sự chưa có gì xảy ra cả. 
Tuy nhiên, đối với những người đủ thành thật thì nói rằng họ vô cùng hối tiếc vì 
đã phạm tội tà dâm, có một điều mà tất cả họ đều đồng ý, đó là họ đã cho phép 
hình ảnh này lưu lại quá lâu trong trí họ. 

 
Unfortunately, there is very little encouragement from the world to live 

a life of sexual purity. Television, movies, internet, billboards, and magazines all 
use sexually explicit messages to grab our attention in order to sell products. The 
very use of media in this way encourages promiscuity. When there is so much of 
it in front of us, people begin to think it a normal way of life. The unfortunate 
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result of a promiscuous lifestyle is sexual diseases, children without parents, and 
a high rate of divorce. 

 
Bất hạnh thay, có rất ít sự khích lệ từ thế gian về việc sống một đời 

sống trong sạch tình dục. Truyền hình, phim ảnh, internet, các tấm quảng cáo và 
tạp chí tất cả đều dùng những nội dung kích thích tình dục nhằm thu hút sự chú 
ý của chúng ta để bán sản phẩm. Dùng thông tin đại chúng theo cách này là 
khuyến khích sự chung chạ tình dục bừa bãi. Khi những thứ này diễn ra quá 
nhiều trước mắt, thì người ta bắt đầu suy nghĩ đây là một lối sống bình thường. 
Hậu quả bất hạnh của một lối sống quan hệ tình dục bài bãi là những bệnh lây 
qua tình dục, con cái không có ba mẹ và một tỉ lệ ly dị cao. 

 
Many want to think that this is a problem in which only men are at 

fault. Men are guilty of holding on to the image, but women are guilty of overly 
creating the image in order to get the attention of men. We understand why the 
media uses such images, but women you meet everyday, who are not “models,” 
dress inappropriately to cause men to notice them. They wear their dresses and 
skirts too short, tops cut too low, and slacks too tight. Some women may not 
realize what they are doing – it is all they have ever known. Everyone likes 
attention, but women, “What kind of attention are you looking for?” The 
challenge women have is to present themselves as the beautiful females God 
created and at the same time dress with modesty. One of the best descriptions I 
know of to help a woman accomplish this is to dress in such a way that it is 
apparent that she is a female, and that all of the attention is drawn to her face. 
This unpretentious way of presenting yourself will prevent others from being 
presumptuous – and sometime incorrect – about who you are. It is a battle to be 
sexually pure, but it is a battle worth fighting for the sake of your self image, 
your career, and your family. 

 
Nhiều người nghĩ rằng đây là vấn đề chỉ tại lỗi đàn ông. Đàn ông có tội 

vì cứ nắm giữ hình ảnh đó, nhưng phụ nữ có tội vì tạo ra hình ảnh thái quá để 
thu hút sự chú ý của đàn ông. Chúng ta hiểu tại sao thông tin đại chúng dùng 
những hình ảnh như thế, nhưng những phụ nữ mà bạn gặp hằng ngày, không 
phải là “người mẫu,” nhưng vẫn ăn mặc không đứng đắn để khiến đàn ông chú ý 
mình. Họ mặc quần áo quá ngắn, phần trên cắt quá thấp, quần quá bó. Một số 
phụ nữ có lẽ không nhận ra những gì mình đang làm – nhưng tất cả họ đều đã 
biết. Mọi người đều thích sự chú ý, nhưng phụ nữ thì không, “Các cô đang tìm 
kiếm loại chú ý nào?” Thách thức của phụ nữ là thể hiện mình là phái nữ xinh 
đẹp Thượng Đế đã tạo nên và đồng thời ăn mặc giản dị. Một trong những kiểu 
cách tôi biết giúp ích cho một phụ nữ đoan trang là ăn mặc sao cho thấy rằng 
mình là một phụ nữ và rằng mọi sự chú ý là ở khuôn mặt. Cách giản dị trong 
việc thể hiện chính mình sẽ ngăn cho những người khác không hành động quá lố 
và đôi khi không đúng với bạn. Trong sạch tình dục là một trận chiến, nhưng là 
một trận chiến đáng để chiến đấu vì cớ hình ảnh bản thân, nghề nghiệp của bạn 
và gia đình bạn. 
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