
KHÓA LÃNH ĐẠO NHƯ GIÊSU 

(LEAD LIKE JESUS) 

Chương trình hợp tác giữa Học viện Mục vụ Saigon và Nhóm Lửa Yêu Thương 

Trung tâm Mục vụ Saigon 2-4/12/2016 

 

 

1. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC 

 

Thế giới đang đối diện với sự khủng hoảng về lãnh đạo. Liệu Giáo Hội có thể 

cung cấp cho xã hội những vị lãnh đạo không những giỏi mà còn tốt lành không? Mặc 

dù Chúa Giêsu không đứng vào hàng ngũ lãnh đạo thời bấy giờ, nhưng ảnh hưởng 

tuyệt vời của Ngài hơn 20 thế kỷ qua, trên hàng tỉ người khắp thế giới, minh chứng 

Ngài là bậc Thầy trong lãnh đạo. 

 

Khóa LÃNH ĐẠO NHƯ GIÊSU (LEAD LIKE JESUS) có mục đích giúp bạn giải 

quyết vấn đề cốt lõi trong lãnh đạo là CÁI TÔI khởi đi từ cái TÂM đến SUY NGHĨ và 

HÀNH ĐỘNG. Làm thế nào để có được cái tâm của Chúa Giêsu, có được lối suy nghĩ 

và hành động của Chúa để có thể lãnh đạo như Ngài? Trong ý hướng này, Lãnh Đạo 

Như Giêsu không đơn thuần là một khóa huấn luyện nhưng là một quá trình biến đổi 

bắt đầu bằng lãnh đạo bản thân, đến lãnh đạo một người khác, đến lãnh đạo một 

nhóm, và cuối cùng là lãnh đạo một tổ chức hay đoàn thể. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Lãnh Đạo Như Giêsu không chỉ là một tuyên bố nhưng quan trọng hơn là một 

cam kết để lãnh đạo theo một phương thức khác dựa trên sự hài hòa giữa bốn yếu tố: 

Con tim (Heart), Tư duy (Head), Hành động (Hands) và Thói quen (Habits); nhờ đó, 

nâng niềm tin, sự trung thành và hiệu năng lên một cấp độ cao cách lạ thường.  

 

 

2. CHƯƠNG TRÌNH 

Ngày Thời gian Nội dung 

Thứ Sáu 18g00-18g30 Khai mạc 

18g30-20g30 Chào đón - TỔNG QUAN 

Thứ Bảy 08g15-08g30 Khởi động 

08g30-10g30 CON TIM 

10g30-10g45 Giải Lao 

10g45-11g45 CON TIM (tt) 

12g00-13g30 Ăn trưa, nghỉ trưa 

13g30-13g45 Khởi động 

13g45-15g30 THÓI QUEN SỐNG 

15g30-15g45 Giải lao 

15g45-17g00 TƯ DUY 



Chúa nhật 08g15-08g30 Khởi động 

08g30-10g30 HÀNH ĐỘNG 

10g30-10g45 Giải lao 

10g45-12g00 HÀNH ĐỘNG (tt) 

12g00-13g30 Ăn trưa, nghỉ trưa 

13g30-13g45 Khởi động 

13g45-15g30 THÓI QUEN HÀNH ĐỘNG 

15g30-15g45 Giải lao 

15g45-16g45 Tổng kết, trao chứng chỉ 

17g00-18g00 Thánh lễ Sai Đi 

 

3. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

Khóa học sẽ được tổ chức từ 18giờ thứ Sáu 2/12 đến 18giờ Chúa nhật, ngày 

4.12.2016 tại lầu 2 Nhà Truyền Thống - Trung Tâm Mục Vụ Saigon, 6 bis Tôn Đức 

Thắng, P. Bến Nghé, Q.1.  

 

4. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

Dành riêng cho giáo dân đang hoạt động ngoài xã hội như: giáo chức, y bác sĩ, doanh 

nhân, luật sư, kế toán viên, nhân viên ngân hàng, cán sự xã hội… 

 

5. SỐ LƯỢNG THAM DỰ VIÊN 

Tối đa là 80 tham dự viên - Ưu tiên cho người ghi danh trước. 

 

6. THỦ TỤC GHI DANH 

- Ghi danh: tại phòng Học vụ của Học viện Mục vụ (A.004), 6 bis Tôn Đức Thắng, 

Q.1 vào các giờ hành chánh trong tuần. Sáng: 8.30-11.30 và Chiều: 2.30-18.30 (trừ 

chiều thứ Bảy).  

- Lệ phí: Mỗi học viên đóng góp 300.000đ (gồm chi phí tài liệu và ăn trưa).  

 

Trung Tâm Mục Vụ, ngày 15 tháng 11 năm 2016 

      Trân Trọng Kính Mời  

      Lm. Pr. Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc 

Lm. P.X Bảo Lộc, Giám học 


