KHÓA KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO PHỤC VỤ 2
Chúng ta - những người con được Thiên Chúa là Cha yêu thương kêu gọi ra đi để phục vụ những người anh chị
em xung quanh – đã có dịp gặp gỡ nhau trong khóa học “KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO PHỤC VỤ” do Nhóm Lửa
Yêu Thương (NLYT) và Giáo sư Tiến sĩ Giuse Nguyễn Trung Hiếu (thầy Hiếu – xin được gọi thầy một cách thân
thương và gần gũi theo như nguyện vọng của thầy) đến từ trường Đại học Sư phạm Chicago và Đại học DePaul
Chicago, Hoa Kỳ phối hợp thực hiện.
Lần này, chúng ta được gặp gỡ Linh mục Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thảo, Linh mục Tiến sĩ Trần Anh Thụ, và Giáo
sư Tiến sĩ Richard Darga đến từ trường Chicago State University, đích thân đến để giảng dạy trong khóa học năm
2017.
Ở lần trước, chúng ta đã được học về phục vụ là gì? Lãnh đạo phục vụ là gì? Tại sao cần phải lãnh đạo theo tinh
thần phục vụ? Hiệu quả của phương pháp này ra sao? Làm thế nào để có thể trở thành một nhà lãnh đạo trên tinh
thần phục vụ? Tầm nhìn, sứ vụ, giá trị theo phong cách của nhà lãnh đạo phục vụ như thế nào? Chúng ta được
biết về 10 phẩm chất cực kỳ cần thiết đối với một nhà lãnh đạo phục vụ, được làm trắc nghiệm về tư cách cá nhân
của chính chúng ta để từ đó rút kinh nghiệm, sửa đổi những điểm yếu đồng thời phát huy những điểm mạnh của
mình.
Trên đây, tôi chỉ tóm gọn được một vài nội dung trong rất nhiều điều quan trọng và bổ ích mà tôi đã học được
trong khóa “KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO PHỤC VỤ 1”
Ở lần thứ 2 này, trong vỏn vẹn 2 ngày, chúng ra được đào sâu hơn về lãnh đạo phục vụ - lãnh đạo và năng động
nhóm, lượng giá lãnh đạo, lãnh đạo theo ưu điểm và lãnh đạo trong thay đổi - được trình bày bởi Giáo sư Tiến sĩ
Richard Darga và trải nghiệm lãnh đạo…tiêu điểm, nhìn nhận một vài những vấn đề của tương lai và tại sao
chúng ta cần phải thay đổi để có tương lai? Và cần thay đổi như thế nào? Hơn thế nữa, chúng ta tiếp tục được gặp
gỡ Tiến sĩ Tâm lý học, Lm. Giuse Teresa Trần Anh Thụ để được nghe chia sẻ nhiều hơn về lãnh đạo phục vụ và
những câu chuyện, trải nghiệm về việc lãnh đạo theo tinh thần phục vụ và đồng thời nhận ra rằng: “người lãnh
đạo phục vụ không chỉ là người luôn là một tấm gương đi đầu trong việc phục vụ anh em, mà còn là người có khả
năng giúp người khác cũng trở thành người phục vụ”.
Hãy cùng nhau nhìn lại một vài hình ảnh thân thương trong khóa học nhé:
Các bạn trẻ trong NLYT có mặt từ sớm thứ Bảy ngày 10.06.2017 để lo chuẩn bị đón các học viên đến với “KỸ
NĂNG LÃNH ĐẠO PHỤC VỤ 2”

Khóa học có sự tham gia của hơn 70 học viên đến từ nhiều Cộng đoàn khác nhau:

Trước khi bắt đầu giờ học, chúng ta được giao lưu với nhau qua những lời ca, tiếng hát cùng những cử điệu vô
cùng dễ thương…

Đây là anh Bình – một trong những người con yêu dấu của Chúa với tinh thần phục vụ hăng say dành cho giới trẻ
suốt hơn 10 năm qua.

Còn đây là cô Mai – tuy đã cao tuổi, nhưng cô vẫn luôn yêu đời với một nụ cưới rất tươi và thân thương dành cho
mọi người…

Nhắc đến ca hát, sinh hoạt thì không thể không nhắc đến một nhân vật cực kỳ quan trọng của chúng ta trong suốt
2 khóa học, đó chính là Thầy Nguyễn Trung Hiếu – một người thầy vô cùng đáng mến, tuyệt vời, không những
cho ta những bài học giá trị và những kinh nghiệm phục vụ lâu bền, mà còn luôn mang lại tiếng cười, với những
bài hát và những cử điệu vô cùng dễ thương của Thầy.

“Nụ cười tỏa nắng” của Thầy Nguyễn Trung Hiếu.

Thầy Hiếu đang trình bày về lãnh đạo tiêu điểm với ba nội cực kỳ quan trọng:
•

Khám phá sở trường của mỗi con người và đầu tư để phát triển tài năng của họ.

•

Cần làm việc theo nhóm (không quá 7 người), một nhà lãnh đạo thành tâm luôn luôn có một nhóm để
phát triển.

•

Nghiên cứu về tâm lý của những người đi theo người lãnh đạo, để tìm ra những phương pháp hợp lý trong
việc phát triển nhóm của mình.

Ngoài ra, chúng ta còn được học về những kỹ năng cần thiết dành cho người lãnh đạo trong việc quản lý đội
nhóm và khi giao việc để giúp những người đi theo cùng nhau làm việc để đạt được mục đích chính trong mỗi sứ
vụ được trao phó. Ngay cả đến việc khen – chê chúng ta cũng cần phải học. Ở đây, phần gây ấn tượng nhất với
tôi là thay vì chê, thì hãy dùng lời khen của mình để chỉ ra khuyết điểm của người khác – điều này nghe có vẻ
đơn giản, nhưng để thực hiện được thì chắc chắn mỗi người trong chúng ta cần phải luyện tâp rất nhiều để thay
đổi tư duy và thói quen vốn có từ trước đến giờ. Lời khen tặng giúp cho kích thích tinh thần của người khác tốt
hơn, và việc dùng lời khen để chỉ ra được khuyết điểm của họ sẽ giúp họ có cái nhìn tích cực hơn để thay đổi
những khuyết điểm đó.

Giáo sư Tiến sĩ Giáo dục Richard Darga trình bày về lãnh đạo theo ưu điểm và lãnh đạo trong thay đổi. Tại sao
chúng ta cần lãnh đạo theo ưu điểm? Vì mỗi người chúng ta sinh ra đều có những điểm mạnh và điểm yếu khác
nhau, không có ai hoàn toàn giỏi tất cả mọi lĩnh vực và không một ai lại chẳng có ưu điểm gì. Chính vì vậy, thay
vì chỉ trích những khuyết điểm của người khác, người lãnh đạo phải có khả năng nhìn ra ưu điểm của những
người đi theo và giúp họ phát huy tối đa khả năng đó, mỗi người một ưu điểm khác nhau bổ trợ cho nhau để hoàn
thành tốt nhất mục tiêu của nhóm.

Lm. Giuse Teresa Trần Anh Thụ - một trong những người thầy của chúng ta trong khóa học này, có khả năng
truyền tải nội dung ngắn gọn nhưng không kém phần xúc tích đã cho chúng ta nhận ra rằng: “Lãnh đạo là 1 TIẾN
TRÌNH, trong đó có 1 người hoặc 1 nhóm người GÂY ẢNH HƯỞNG cho người khác để họ ĐI THEO và CÙNG
NHAU giải quyết MỤC TIÊU CHUNG. Và một điều cực kỳ quan trọng trong tiến trình lãnh đạo là TRUYỀN
THÔNG.

Học là một chuyện, quan trọng hơn vẫn là việc chúng ta thực hiện những điều đó như thế nào, để có thể thực sự
trở thành một nhà LÃNH ĐẠO PHỤC VỤ, điều cốt lõi nhất vẫn chính là sự biến đổi của bản thân trong tình yêu
của Thiên Chúa, vì chỉ khi cảm nhận được tình yêu tuyệt vời của Ngài, chúng ta mới có thể dấn thân trên con
đường phục vụ bằng cả trái tim và chính điều đó sẽ truyền tải được cảm xúc và năng lượng tích cực nhất cho
những người xung quanh.

Kết thúc khóa học với lời cảm ơn chân thành từ các học viên và những bó hoa tươi thắm thể hiện tấm lòng tri ân
mà các học viên dành cho các thầy.

Trong tâm tình tạ ơn khi kết thúc khóa học, chúng ta vinh dự được Lm. Nhạc sĩ Giuse Nguyễn Xuân Thảo đến
dâng lễ và chia sẻ về những sự huyền nhiệm của “Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi” và noi gương tinh thần phục
vụ khiêm hạ của Đức Kitô.

Trải qua 2 ngày tham gia khóa học với quá nhiều điều bổ ích, nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân ái, yêu thương
và dịu ngọt ban muôn ngàn hồng ân xuống trên ban Giảng huấn để các Ngài luôn tràn đầy ơn khôn ngoan, sức
khỏe và Thần Khí của Chúa Thánh Thần hầu tiến bước trên con đường huấn luyện và đào tạo thêm nhiều những
nhà LÃNH ĐẠO PHỤC VỤ nữa. Xin Chúa ở cùng những anh chị em trong NLYT để đốt thêm ngọn lửa nhiệt
thành trong tâm hồn của các anh chị để các anh chị có thêm động lực tiếp tục công tác phục vụ cho những khóa
học tiếp theo. Và nguyện xin ân sủng và tình yêu của Chúa Giêsu Kito ở với các anh chị em trong khóa học để
chúng ta sẵn sàng nhận lãnh sứ vụ theo đúng ơn gọi mà như chính Chúa đã nói “Ta biết kế hoạch ta dành cho
con, đó là kế hoạch thịnh vượng chứ không phải tai ương” và hoàn thành sứ vụ đó một cách xuất sắc trong sự
quan phòng của Ngài. Amen.

“CHO THÌ CÓ PHÚC HƠN LÀ NHẬN”
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