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GIÔ-SUÊ, MỘT MÔN ĐỆ GƯƠNG MẪU TRỞ THÀNH
NHÀ LÃNH ĐẠO

1. Những đặc tánh của Giô-suê :
- lạc quan và có lòng tin : qua báo cáo của các trinh sát viên về tình hình xứ Ca-na-an, chúng ta

thấy có đến 10 trong số 12 thám tử trở về đã tỏ ra bi quan, chỉ có Giô-suê và
Ca-lép là tỏ ra lạc quan mà thôi (vì họ biết nhìn sự việc từ góc độ tích cực và
có lòng vững tin vào tương lai) / Dân. 14 : 6-8

- hiến dâng trọn vẹn : từ khi đi thám thính trở về, Giô-suê và Ca-lép muốn làm theo tất cả
những gì mà ĐCT đã ban lệnh cho hai ông để tiến vào xứ Ca-na-an / Dân
số.32 : 12.

- quan tâm về những sự thuộc linh :

- Trước khi vượt sông Giô-đanh, Giô-suê khuyến cáo dân sự phải dọn mình
thánh sạch  / Giô-suê 3 : 5

- sau khi chiếm thành A-hi, Giô-suê cho dựng một bàn thờ để cảm tạĐCT /
Giô-suê 8 : 30

- tôn kính ĐCT : thiên sứ đến viếng thăm Giô-suê ở nơi gần thành Giê-ri-cô, và Giô-suê đã
nằm sấp mặt xuống đất để bày tỏ lòng tôn kính đối với sứ giả của ĐCT /
Giô-suê 5 : 14

- dũng cảm : sau sự thất bại của năm vì vua, Giô-suê bảo dân sự chớ sợ hãi, song phải hết
lòng tin cậy ở ĐCT / Giô-suê 10 : 25

- vâng phục : sau khi chiếm được miền bắc, Giô-suê luôn làm mọi điều đúng theo những gì
ĐCT đã truyền dạy cho Môi-se / Giô-suê 11 : 15

- quyết tâm : khi dân chúng tập họp tại Si-chem, Giô-suê dõng dạc khẳng định trước dân sự rằng
ông và cả nhà ông thề nguyện trọn đời phục sự Đức Giê-hô-va / Giô-suê 24 : 15.

2. Định nghĩa và xuất xứ của từ «môn đồ» (hay môn đệ) :
Theo định nghĩa của từ điển «Larousse» : Người đi theo học thuyết của một vị thầy,hay người noi

theo gương của một nhân vật nào đó.

Theo định nghĩa của từ điển «Robert» : - Người nhận được sự giáo huấn (của một vị thầy) =
học trò, môn sinh, đồ đệ.

- Người hưởng ứng, tôn thờ các học thuyết của một vị thầy = môn đồ,
môn đệ, đệ tử.

Theo định nghĩa của Từ điển Thánh Kinh :

Môn đồ là người không chỉ tiếp nhận sự giáo huấn , mà còn gắn bó cận kề bên cạnh con
người của sư phụ, luôn bước đi theo thầy, tuyệt đối trung thành với thầy, và trong vài trường
hợp, sẵn sàng rời bỏ mái ấm gia đình, gia tài sản nghiệp cũng như hoàn cảnh địa vị để cùng
chung chia sẻ với số phận của thầy mình, đến mức có thể hi sinh mạng sống cho thầy, nếu
cần.

Tìm hiểu nghĩa gốc của từ «môn đồ» (hay môn đệ) :

- Tiếng La-tinh = discipulus, nghĩa là môn sinh, người nhận được một sự giáo huấn.

-Tiếng Hê-bơ-rơ (C.Ư.)= talmid, xuất hiện chỉ một lần để nói về « thầy và trò »               (I
Sử.25 :8). Chữ talmid (học trò, môn đệ) có nghĩa là người được thừa hưởng từ thầy mình cái
thẩm quyền thiêng liêng trong việc diễn giải Thánh Ngôn (tức Thánh Kinh).
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Tiếng Hi-lạp (T.Ư.) = mathts, phát xuất từ động từ manthanơ, có nghĩa là học hỏi, nghiên
cứu ; từ này chỉ thấy xuất hiện có một lần trong các sách Phúc âm và sách Công Vụ Các Sứ
Đồ.

3. Những đặc điểm của người môn đồ :
- đã được đào tạo, huấn luyện  (theo định nghĩ) ;

- không làm theo ý mình, mà luôn làm theo ý muốn của người thầy (Giăng 6 :38)  vâng giữ
Lời Chúa và có tinh thần đầu phục ;

- yêu mến các bạn đồng môn (Giăng 13 :35) ;

- ra đi làm công tác môn đồ hoá tha nhân , làm báp-tem cho họ và dạy họ vâng phục những gì
mà chính thầy đã truyền dạy cho mình (Mat.28 : 19-20)

- khi mệt mỏi vì công việc quá nặng nề, thì người môn đồ luôn đến với thầy mình để xin được
vùa giúp, trước khi nhờ cậy tới thế gian (Mat.11 : 28) ;

- chịu mang lấy ách của thầy mình (Mat.11 : 29-30) ;

- yêu thương thầy mình hơn tất cả mọi sự (Mat. 10 : 37) sự dâng mình cho Chúa ;

- vác thập giá mình mà theo thầy (Chúa)  (Mat.10 : 38) ;

- sẵn sàng hi sinh mạng sống vì thầy mình  (Mat.10 : 38) sự dâng mình ;

- có tinh thần  tìm cầu học hỏi (Mat.13 : 10, 36) ;

- nếu có làm điều gì sai trật, thì tìm cách học hỏi để sửa sai (Mat.17 : 10, 19) ;

- phục vụ tha nhân  (Luc. 22 : 27) tin h thần phục vụ ;

- luôn theo gương thầy mình  (Luc. 22 : 27) ;

- có đức tin vững vàng  (Eph. 3 : 11-12).

4. Trở thành một môn đồ : đây là nhu cầu hay mệnh lệnh ?
Chúng ta biết rằng việc trở nên môn đồ là vâng theo một mệnh lệnh. Trong Mat. 28 :19-20, Lời
Chúa phán dạy chúng ta hãy ra đi làm công tác môn đồ hoá muôn dân.Như vậy, để ra đi môn đồ hoá
muôn  dân, thì buộc chúng ta trước hết phải trở nên môn đồ của Chúa Cứu Thế Giê-su..

Trong Mat. 4 :18-19, Chúa Giê-su kêu gọi hai ông Phi-e-rơ và Anh-rê bằng một lệnh truyền, vì
Ngài dùng mệnh lệnh cách..

Trong Mat.9 :9, Chúa Giê-su truyền lệnh cho Ma-thi-ơ đứng lên theo Ngài và trở thành môn đồ của
Ngài..

Nhu cần để trở nên một Cơ-đốc nhân tận hiến hoặc một môn đồ, không phải là một sự lựa chọn.
Đây chính là một trong những sứ điệp tối quan trọng mà Chúa Cứu Thế Giê-su đã ban cho các môn
đồ của Ngài trước khi Ngài xa rời trần gian. Ngài không chỉ mong cho cả thế gian có thể nghe đến
Phúc âm của Ngài, mà còn muốn rằng những kẻ tiếp nhận sứ điệp của Ngài phải hiểu rõ ý nghĩa của
việc trở nên một Cơ-đốc nhân chân chính là như thế nào, và điều đó đem lại sự biến đổi ra sao trong
đời sống của họ.

5. Cần trở nên kẻ hâm mộ hay là môn đồ ? Đâu là sự khác nhau ?
- Môn đồ : người di theo học thuyết của một vị thầy, đồng thời sống noi gương theo thầy. Người

này không chỉ gắn bó với sự giáo huấn của thầy, mà còn theo sống cận kề bên con
người của thầy mình .

Môn đồ là người đi theo thầy mình với ước muốn mạnh mẽ là có thể thực hành
những gì đã được nghe truyền dạy, để sau đó truyền đạt lại cho những người khác.
Chúng ta hãy nhớ lại rằng, trong thời Chúa Giê-su,  hệ thống giáo huấn này rất thịnh
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hành nhằm đào tạo những nhà lãnh đạo thuộc linh. Chẳng hạn như, một ‘rabbi’, tức
một vị thầy, thì luôn có số môn sinh theo học với thầy và sống sát bên thầy. Mục
đích của họ là tìm cách học hỏi được tất cả những gì mà thầy có thể truyền dạy, và
học theo lối sống của thầy. Do đó, môn đồ là người sống gần gũi bên cạnh  Chúa
Giê-su, và chính cuộc đời và công việc  của Ngài khiến họ mong muốn luôn được
sống quay quần bên Ngài..

- Kẻ hâm mộ : người ngưỡng mộ ai.

Nếu chỉ là những kẻ hâm hộ, chúng ta có thể dễ dàng rời bỏ người mà chúng ta từng hâm mộ
(Giăng 6 :26,66) ; nhưng nếu là những môn đồ, chúng ta sẽ luôn gắn bó với thầy mình và chẳng hề
muốn rời xa.

Ví dụ : Nếu là những kẻ hâm mộ của một đội bóng, chúng ta đâu bắt buộc phải đi dự hết tất cả các
trận đấu, và chúng ta cũng đâu bắt buộc phải làm theo tất cả những gì mà các vận động viên kia
làm.

Những kẻ hâm mộ luôn sống theo sở thích, không có tinh thần chịu đựng và hiến dâng ; họ sẽ rút lui
ngay khi khó nguy kéo tới, và luôn sẵn sàng đưa ra những lời ngụy biện cho thái độ của mình.
Trong khi đó, các môn đồ là những người hoàn toàn bất vụ lợi, luôn kiên trì trung tín đi theo Thầy
mình cho đến cuối cùng, cho dù hoàn cảnh có như thế nào.

Trở nên môn đồ của Chúa Cứu Thế Giê-su không chỉ có nghĩa là tiếp nhận ơn tha thứ và được
hưởng sự sống vĩnh hằng ; mà đây chính là một sự tự nguyện dấn thân để bước vào một quá trình
rèn luyện và đổi mới. Đây cũng chính là sự đầu phục dưới uy quyền của Chúa Cứu Thế Giê-su, về
phương diện giáo lý cũng như trong đời sống hàng ngày.

Tuy nhiên, phải coi chừng những sự dâng mình « giả dối » ! Sự dấn thân của Cơ-đốc nhân không
bao giờ được phép xảy ra do mưu mô lèo lái tác động hay áp đặt. Đây phải là một sự đáp ứng tự do,
tự nguyện, trong sự vui mừng, và tất cả được phát xuất từ tình yêu dâng lên cho Cứu Chúa và Thầy
mình. Sứ đồ Phao Lô đã trình bày hết sức rõ ràng về cái động cơ sâu xa này như sau : « Vì tình yêu
thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi
người, thì mọi người đều chết, lại Ngài đã chềt vì mọi người , hầu cho những kẻ còn sống không vì
chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình » (II Cô. 5 :14-15)..

Trường hợp ví dụ : Một hôm, có một thành viên trong ca đoàn đến xin phép ca đoàn trưởng cho cô
được rút lui khỏi đoàn. Ca đoàn trưởng liền đồng ý mà không yêu cầu cô trình bày lý do. Song cô
này cứ xin phép được trình bày lý do tại sao cô xin rút ra khỏi đoàn. Cô trách ca đoàn trưởng là đã
không để cô hát solo (đơn ca)một lần nào trong suốt tháng qua.

Ca đoàn trưởng góp ý với cô rằng nếu như cô tham gia ca đoàn là vì sự vinh hiển của riêng mình,
thì việc cô xin ra đi là một quyết định rất đúng.

Ba tuần lễ sau,  người có giọng nữ solo (đơn ca)này xin trở lại với ca đoàn. Ca đoàn trưởng vui vẻ
đồng ý nhưng sắp cô đứng ở hàng cuối. Nhưng cô đã nói với ca đoàn trưởng như sau : « Bây giờ
tôi sẵn sàng đứng hát ở bất cứ vị trí nào cũng được, vì tôi nhận thấy mình không xứng đáng gì, dù
với vị trí nhỏ bé nhất cũng vậy.»

Ngay lúc ấy, người phụ trách ca đoàn liền thông báo cho cô biết là tuần sau, cô sẽ đảm trách phần
hát solo của ca đoàn.

Thế là tuần sau đó, cô là giọng hát solo của ca đoàn. Cũng vẫn là tiếng hát ấy, nhưng trong con
người của nữ ca sĩ solo này hẳn đã có một sự đổi mới…

6. Ba sự kêu gọi của Đấng Christ dành cho những ai muốn trở nên môn đồ của Ngài :
1. Kêu gọi về một cuộc sống thánh khiết : I Phi-e-rơ  4 : 16 nói rằng chúng ta được kêu gọi vào

sự chịu khổ . Chúng ta phải sẵn sàng chịu khổ vì Danh Chúa và không nên hổ thẹn, song nên
tôn vinh Danh Chúa thì hơn.
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Đừng trình bày về sự cứu rỗi mà không giải thích về nhu cầu khẩn thiết của nó ! … Trước
khi có thể nhận được ơn cứu rỗi và sự tha thứ,  chúng ta phải kinh nghiệm một sự cáo trách
sâu xa về tội lỗi, một nỗi buồn rầu thống hối trước mặt ĐCT thánh khiết, là Đấng gớm ghét
tội lỗi nhưng yêu thương tội nhân..

2. Kêu gọi về lòng trung thành, chứ không phải về danh tiếng : Giăng 10 :4-5 và I Cô.4 :2 cho
biết   rằng chúng ta được kêu gọi để luôn luôn bước đi theo tiếng phán dạy của Ngài và giữ lòng
trung tín với Ngài. Chúa Giê-su bước đi ở phía trước  chúng ta ; chúng ta cần nghe theo tiếng
của Ngài mà bươn tới và không để mình trở lui vì cớ thế gian.

3   Kêu gọi về một đời sống hi sinh và phục vụ, chứ không phải một đời sống ích kỷ : Mat. 11 :
29-30 dạy rằng chúng ta được kêu gọi để mang lấy  ách dành cho chúng ta và để tiếp nhận
những sự dạy dỗ của Ngài. Chúng ta cần phải biết mang lấy cái ách nhẹ nhàng mà ĐCT ban cho
mình, cũng phải biết tiếp thu và vâng giữ các sự giáo huấn của Ngài.

Thập tự giá là một dụng cụ của sự chết, tiêu biểu cho sự hi sinh và đổ huyết. Cái ách là một
dụng cụ của công việc, tiêu biểu cho sự phục vụ và mồ hôi lao động.

7. Theo Chúa Giê-su, có nghĩa là :
- Cần biết cái giá phải trả : đó là từ bỏ chính mình, từ bỏ « cái tôi » và những dục vọng ích kỷ (Luc.

9 : 59-62).

Chúa Giê-su bằng mọi giá không bao giờ muốn thấy có ai đó theo Ngài với một lý do hay động cơ
giả dối, hoặc vì một xúc động bất chợt thiếu suy nghĩ chín chắn. Chúa chẳng thích loại nhiệt tình
lửa rơm đâu !

- Vác thập giá mình : Bỏ lại những gì ở phía sau, « thay đổi cuộc sống » (Mat.16 : 24).

Đi theo Chúa Giê-su, có nghĩa là : chấp nhận từ bỏ các thú vui, các thói quen, cùng những mục
tiêu và tham vọng từng theo đuổi và đã neo sâu trong lòng mọi người, để từ nay trở đi có thể làm
theo ý chỉ của ĐCT và vâng giữ Lời Ngài. Theo Chúa Giê-su bao giờ cũng là một hành động đầu
phục ĐCT và từ bỏ bản thân mình.

- Bước đi trong sự sáng : Luôn tìm cách hầu việc Chúa, bước đi theo chân Ngài để đảm bảo cho
mình được an toàn (Giăng 8 :12).

- Bước đi hướng về sự vinh hiển : Chúa Giê-su là ánh sáng của thế gian. Người nào theo Ngài, sẽ
không còn bước đi trong sự tối tăm nữa, song được hướng dẫn tới sự sống vĩnh hằng và những gì
công bình chính trực (Giăng 12 : 26).

…Sự hi sinh này đâu phải là không có mục đích. Chúa Giê-su không bao giờ hứa hẹn cho chúng
ta một con đường dễ dàng. Tuy nhiên, Ngài đã khẳng định với chúng ta là ở cuối cuộc hành trình
theo Chúa đầy mồ hôi và nước mắt này, bao giờ cũng có sự đền bù, an ủi và phần thưởng đầy cao
quí (Mat. 5 : 11-12).

8. Cái giá phải trả để trở nên một môn đồ
- Phải biết công khai xưng nhận niềm tin của mình (Mat. 10 : 32-33)

Xưng nhận niềm tin (trong tiếng Hi-lạp là homologeo) có nghĩa là công nhận Ngài là Chúa của
đời mình, một sự xưng nhận công khai trước mọi người, kể cả những kẻ chống báng lại Đấng và
Lời Phán Dạy của Ngài. «Từ chối» Đấng Christ, tức là không nhận mình là môn đồ của Ngài
trước mặt những người ngoại đạo, đồng thời cũng tỏ ra không vững vàng gắn bó với những sự
giáo huấn của Christ, khi đứng trước những giá trị của một xã hội-phi-Cơ-đốc.

Chịu đựng những sự tranh chấp và chia rẽ (Mat. 10 : 34-36; 5 : 10-11)

Chúa Giê-su mong chờ ở chúng ta một sự trung thành tuyệt đối, cho dù điều này đôi khi khiến
chúng ta trở nên nạn nhân của các sự tranh chấp. Tin Lành kết hiệp chúng ta vào với Đấng Christ,
song đồng thời cũng gây ra sự chia rẽ giữa con người, bởi vì có những kẻ từ khước sứ điệp của
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Ngài. Tranh chấp, chia rẽ có thể xảy ra và gây đổ vỡ ngay trong tế bào gia đình      (Mat.10 :36).
Do đó, người môn đồ chân chánh cần phải sẵn sàng cầu nguyện cho việc phải trả cái giá để giữ
trung tín trong niềm tin của mình.

- Từ bỏ chính mình (Mat.16 : 24)

Chúa không bao giờ nâng ai lên cao mà trước đó không làm cho kẻ ấy phải hạ mình xuống. Cái
« tôi » của chúng ta cần bị dẹp qua một bên. Bởi vì, chỉ khi nào ý thức được sự bất lực hoàn toàn
của mình, thì lúc ấy chúng ta mới có thể kinh nghiệm được quyền năng của ĐCT trong cuộc sống
chúng ta.

- Phải có một đời sống kỷ luật (Luc. 9 : 23; II Tim. 2 : 5)

Điều này có nghĩa là phải đoạn tuyệt với tinh thần ham muốn thế gian để có thể luôn sống bên
cạnh Chúa  ….chúc tụng ngợi khen và vâng phục Chúa, chống trả tội lỗi và những điều gian ác
dưới mọi hình thức. Người môn đồ phải có quyết tâm mong muốn trở nên giống như Đấng Christ,
mong muốn luôn được theo Ngài, và bước đi trong Thánh Linh Ngài một cách đầy trọn.

- Vác thập giá mình (II Cô.2 Cor. 4 : 8-12; Mat. 5 : 11)

Vì yêu Chúa và để tỏ lòng trung thành với Chúa, chúng ta chấp nhận bị ngộ nhận, bị hất hủi, từ
khước, bị mạ lị, ngược đãi, thậm chí bị lăng nhục… Chúng ta chấp nhận tất cả vì đã quyết định
làm môn đồ của Chúa Cứu Thế Giê-su…Điều này muốn nói lên rằng các bạn không phải là « nạn
nhân » của cảnh ngộ, song là tự nguyện chấp nhận một con đường nào đó vất vả gian lao trong
đời mà mình hoàn toàn có thể từ chối. Bởi tấm lòng nhân lành, các bạn đã quyết định chọn con
đường theo Chúa, vì bạn yêu Ngài và muốn vâng phục Ngài.

Khi khó khăn xảy ra, hãy cố gắng hiểu rõ nguyên nhân đến từ đâu. Chúa Giê-su có phánm dạy :
« Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì
các ngươi sẽ được phước » (Mat. 5 :11). Những lời dạy này cho thấy rằng đời sống một môn đồ
có gặp những nỗi đau khổ, khó khăn, và rằng chúng ta đã quyết tâm theo Ngài, dù hoàn cảnh có ra
sao. Nếu những sự kết án nhắm vào chúng ta là có căn cứ, thì chắc chắn không có phước hạnh nào
đi theo sau đâu. Vậy chúng ta hãy coi chừng về « những thập giá giả ngụy » mà chúng ta tự tạo ra
cho mình.

Không có vương miện nào mà không có thập tự giá, nhưng cũng chẳng có thập tự giá nào mà lại
không có mão triều !

- Phải luôn kiên định, vững vàng (Giăng  8 : 31)

- Phải biết từ bỏ tất cả, rời bỏ tất cả (Luc. 14 : 26, 33)

- Đơm bông kết quả (Giăng 15 : 8).

9. Những phước hạnh dành cho các môn đồ :
- Có được ánh sáng của sự sống, tức ánh sáng thuộc linh : Chúa Cứu Thế Giê-su là nguồn ánh sáng

thật chiếu rọi trên chúng ta, đem lại cho chúng ta sự cứu rỗi và giúp chiến thắng mọi thế lực của
sự tối tăm (Giăng 8 :12).

- Có được sự hiểu biết thuộc linh (Luc.14 : 27).

- Được Chúa nhận biết,  và bước đi theo tiếng phán dạy củaNgài : Chúng ta có thể được Chúa lắng
nghe, và được Chúa phán dạy (Giăng 10 : 27).

- Được hưởng sự vinh dự của thiên đàng : Nếu tin theo Giê-su, chúng ta ắt sẽ có một chỗ Chúa dành
sẵn cho chúng ta bên cạnh Ngài ở chốn trời cao (Giăng 12 : 26).

- Có được một gương mẫu thiêng liêng để noi theo : Học tập theo gương Chúa Giê-su, chúng ta sẽ
trở nên những người con yêu dấu của Ngài (I Phi-e-rơ 2 : 21 ; Khải.14 : 4).
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10. Làm sao nhận biết được một môn đồ của Đấng Christ ?
- Có đặc điểm giống với Đấng Christ, đó là bằng chứng cho thấy tôi đã chết về con người cũ của
mình.

- Đồi với ĐCT, thì đức tính và tâm hồn tôi bao giờ cũng quan trọng hơn các năng tài hoặc năng lực
của tôi.

11. Các phẩm chất của một nhà lãnh đạo thuộc linh (I Tim. 3 : 2-10)

- tinh thần kỹ luật :

«Những tầm cao mà các nhân vật lớn đạt tới được, không phải là một điều xảy ra bất ngờ ; nhưng
đây chính là một quá trình vất vả trong những đêm dài để vươn mình lên đỉnh cao, trong khi các
bạn đồng hành còn đang say sưa giấc ngủ nồng.» (Tác giả vô danh)

- khải tượng :

«Người của ĐCT cần phải có một tinh thần thấu suốt và gắn bó với lãnh vực thuộc linh, cần phải
có khả năng nhìn thấy những ngọn núi đầy dẫy các xe ngựa lửa, cần phải có thể giải thích  những
gì được viết lên trên bức tường lương tâm bằng chính ngón tay của ĐCT, đồng thời còn phải diễn
dịch được ý nghĩa thiêng liêng của những dấu ấn thời đại, và từng hồi từng lúc tìm cách vén mở
bức màn che của những sự việc hữu hình để giúp cho con người hữu sinh hữu hoại có thể đưa mắt
nhìn về những điều thuộc linh phước hạnh bao quanh ĐCT. Người của ĐCT cần phải thể hiện
được cái mẫu mực đã từng được bày tỏ cho mình trên ngọn núi cao.  Người ấy phải biết truyền đạt
cái khải tượng mà mình đã được ban cho trên hòn đảo của sự mặc khải…Nhưng, nếu như không
có cái nhìn thuộc linh, thì người ấy sẽ chẳng thể nào làm được mọi điều vừa nói ở trên.» -
Powhatten James, nhà lãnh đạo lớn của hệ phái Báp-tít.
«Khi một người có chức vị đòi hỏi kẻ khác phải vâng phục , mà không tôn trọng ý kiến và lương
tri của kẻ khác, thì đó chính là tinh thần chuyên chế, áp bức. Ngược lại, với tinh thần tế nhị, thông
cảm, và bằng sự cầu nguyện, sức mạnh thuộc linh và sự khôn sáng từ trên, chúng ta có thể gây
ảnh hưởng và soi sáng cho kẽ khác – thông qua năng lực trí tuệ và lương tâm của đương sự- để
giúp người ấy chuyển hướng về một con đường mới. Và đây mới chính là nghệ thuật lãnh đạo
thuộc linh đích thực vậy.» -D. E. Hoste

-sự quyết định :

«Môi-se có đủ tư cách lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên bởi vì, sau khi cân nhắc cái giá phải trả, ông đã có
một quyết định to tát là bằng lòng từ bỏ mọi thú vinh hoa phú quý và lạc thú của xứ Ai Cập để
đồng cam cộng khổ với dân sự ĐCT. Chính niềm tin đã giúp ông can đảm để có được quyết định
này, một quyết định với những hệ quả không thể lường trước (Hêb.11 : 24-27) » J.O. Sanders

- sự dũng cảm:

Khi hoàng đế hỏi ông có sẵn sàng từ bỏ quan điểm lập trường tín  ngưỡng của mình không, ông
liền mạnh dạn và dứt khoát trả lời : «Thưa Ngài, không ạ ! Nếu như  người ta không thể thuyết
phục tôi bằng các lời chứng của Kinh Thánh hoặc các lý lẽ hữu lý. Ông nói tiếp : Tôi không đặt
niềm tin của mình  chỉ ở Giáo Hoàng hay các Giáo hội nghị, vì rõ ràng như ban ngày là họ thường
sai nhầm và trước sau không như một. Tôi tòng phục những lời KT mà tôi đã trích dẫn, và lương
tâm tôi luôn gắn bó với Lời ĐCT.» M. Luther

- sự khiêm nhường :

«Nếu dưới mắt ai đó, tôi có vẻ như lớn lao, thì cầu xin Chúa giúp tôi thật nhiều để có thể thấy
rằng mình thật là nhỏ bé và tuyệt đối chẳng là gì cả, nếu như không có Ngài. Chính ĐCT đã dùng
tôi. Tôi thật sự cảm kích trước việc Ngài dùng tôi, và luôn tâm niệm rằng mọi công việc sở dĩ
được hoàn thành, ấy là bởi ơn vùa giúp của Chúa, chứ không do sức riêng của tôi đâu !

Cái rìu không thể tự khen mình về những cây gỗ mà nó đã đốn ngã. Nó sẽ chẳng làm được gì nếu
không có bàn tay người thợ rừng, là người đã tạo hoặc kiếm ra nó, gọt mài cho nó sắc bén, và sử
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dụng nó. Ngày nào bị vứt sang một bên, nó chỉ còn là một miếng sắt vụn cũ kỹ, già nua mà thôi»
Lời của Bác sĩ S. Brengle, khi ông được tôn xưng là «Bác sĩ trứ danh Brengle»

- liêm khiết và chân thực :

«Nếu được yêu cầu nêu ra cái  phẩm chất quan trọng nhất của một vị quản lý cấp cao, thì tôi xin
nói ngay, đó là «cá tính liêm khiết» - thành thật trong lời hứa, trung tín  trong sự hoàn thành trách
nhiệm, bổn phận, trung thực về phương diện tài chánh, trung thành trong phục vụ, xác đáng trong
lời nói.» -Một nhà kinh doanh lớn

- tính hài hước :

«Trong các bài giảng luận, có những điều có thể khiến người ta cười vui vẻ. Mà sao lại không
nhỉ ? Giảng sư tuyệt đối không dám đoan chắc rằng tiếng cười là một tội lỗi, và, trong mọi tình
huống, ông ta cũng nghĩ rằng tạo ra được một tiếng cười hay nụ cười bất chợt, thì ít có tội hơn là
đưa hội chúng đi vào giấc ngủ sâu hàng nửa tiếng đồng hồ.» C.H. Spurgeon

- sự tức giận :

«Những nhà lãnh đạo lớn từng góp phần làm thay đổi quá trình diễn tiến của các sự cố trong thời
kỳ quốc gia suy sụp và đạo dức bại hoại, chính là những người biết phẫn nộ trước những sự bất
công và lạm dụng quyền hành khiến cho uy danh ĐCT bị xúc phạm và khiến cho con người rơi
vào vòng nô lệ.» J.O. Sanders

- sự nhẫn nại :

«Tôi chẳng bao giờ quên được cái cung cách hành xử của Hudson Taylor về những công việc sau
đây, vì nó để lại trong tôi một dấu ấn khó phai mờ. Nhiều lần, ông buộc lòng phải điều chỉnh phần
lớn một số dự án, chương trình, hoặc bỏ chúng sang một bên, mặc dầu đây là những dự án,
chương trình tốt đẹp và hữu ích, chỉ vì lý do là chúng có khả năng gây ra sự chống đối quyết liệt,
đồng thời còn đem lại những tai hại lớn hơn so với những tai hại đã được cất bỏ hoặc giảm bớt
nhờ những sự thay đổi vừa nêu ở trên. Về sau, do kiên trì cầu nguyện, rất nhiều trong số những
chương trình dự án này đã có thể được hoàn thành.» D.E. Hoste

- tình bằng hữu :

«Trong Tân Ước, không ai có những kẻ thù ác liệt như Phao-lô, song trên thế giới, ít ai có được
những vị bằng hữu tuyệt vời như ông. Họ vây quanh Phao-lô với một mật độ quá lớn đến mức
chúng ta không còn nhận ra họ là những ai, chỉ biết họ một lòng ngưỡng mộ người sứ đồ.» H.C.
Lees

- sự tế nhị và cách cư  xử khôn khéo :

«Phương cách mà Giô-suê dùng để phân chia vùng đất hứa cho các chi phái dân Y-sơ-ra-ên , đã
để lại cho chúng ta một trường hợp khá điển hình của KT về sự vận dụng tính tế nhị và tài cư xử
khôn khéo.  Với một dân tộc hậu duệ của nhân vật Gia-cốp đầy mưu mô thủ đoạn, thì vấn đề tế
nhị không thể không nói đến, đó là tính tham lam vô độ, và đây chính là nguyên nhân của mọi
mầm mống gây chia rẽ cũng như tranh chấp nghiêm trọng khiến cho cả một quốc gia bi xâu xé
rách nát. Đường lối xử thế tài ba mà Giô-suê đã áp dụng để tạo chuyển biến tích cực và cứu vãn
tình hình cho dân tộc Y-sơ-ra-ên, là bằng chứng thể hiện không những về sự hành xử khôn ngoan
của con người, mà còn là về một quá trình bước đi rất gắn bó mật thiết bên cạnh ĐCT.» J.O.
Sanders

- tạo ra sự hứng khởi :

«Mẫu người này, tự bản chất, luôn tạo ra sự hứng khởi và tin cậy cho những ai đi theo họ. Đây là
loại người có được một khả năng sáng tạo phong phú, một nghị lực dồi dào, và một tinh thần trách
nhiệm rất cao. Ở bên cạnh họ, người ta như cảm thấy bị cuốn hút vào một lý tưởng hoàn toàn tươi
mới về cuộc sống và về tinh thần phục vụ Cơ-đốc.» -Một người bạn của mục sư Trung Hoa Hsi,
khi nói về vị mục sư của mình.
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- những khả năng về quản lý, hành chánh :

«Huân tước Macavlay có lần nói rằng MS Wesley là một thiên tài về hành chánh quản trị, không
kém gì Richelieu. Tài năng về tổ chức này hiện thấy vẫn tồn tại trong giáo hội ông đã sáng lập.
Chính nhờ những khả năng quản lý, hành chánh tuyệt vời và năng lực tổ chức của MS Wesley mà
phong trào Giám Lý (Mouvement Méthodiste) đã được vững mạnh, ngay cả khi không có sự có
mặt và hướng dẫn của ông » J.O. Sanders

- nghê thuật viết thư :

«Người ta nói rằng sau khi đã giảng cho những đám người có đẳng  cấp quan trọng, có khi MS
George Whitefield phải thức suốt đến ba giờ sáng để viết thư động viên khích lệ tinh thần của
những tân tín hữu.» J.O. Sanders

Các phần trích dẫn trong 10 điểm đầu tiên được rút ra từ tác phẩm của Samuel và Dorothe
Hatzakortzian, »Tôi có phải là một Cơ-đốc nhân tận hiến không ? », do Nhà Xuất Bản
Compassion ấn hành
Các phần trích dẫn trong điểm 11 được rút ra từ tác phẩm của J. Oswald Sanders, ‘Nhà Lãnh đạo
thuộc linh’ (Các phẩm chất thiết yếu của những vị quản nhiệm các hội thánh), do Nhà Xuất Bản
Farel ấn hành.


