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What is leadership?





A Person of Influence Has
1. Integrity with people

2. Nurtures other people

3. Faith in people

4. Listens to people



A Person of Influence
5. Understands people

6. Enlarges People

7. Navigates for other people

8. Connects with people



A Person of Influence 
9. Empowers people

10. Reproduce other influencers

















Most of us have bought into an unhealthy 

understanding of leadership.

Đa số chúng ta hiểu về lãnh đạo một cách không 

lành mạnh.



We have been taught that leadership is about one 

individual’s performing all of an organization’s 

critical tasks – motivating, mobilizing, directing, 

and resourcing people to fulfill a vision – at a level 

of excellence and influence that separates him or 

her from the bulk of humanity.



Chúng ta đã được dạy rằng lãnh đạo chỉ về cá 

nhân làm hết mọi công việc của lãnh đạo đến 

mức toàn hảo và ảnh hưởng đến nỗi tách người 

đó ra khỏi phần lớn người khác.



The combination of skills and abilities required to 

be a great leader has caused many people to 

lament the absence of leaders in our society.

Việc đòi hỏi người lãnh đạo có những khả năng 

và tài năng đã gây nhiều người phải kêu than vì 

sự thiếu vắng những người lãnh đạo trong xã hội.



This is unrealistic expectations for leaders.

Go online to check polls about what people 

expect what a leader should be, and you will be 

amazed.

Đây là những đòi hỏi không thực tế. Nếu bạn lên 

mạng và tìm những thống kê về những đòi hỏi 

dành cho người lãnh đạo và bạn sẽ kinh ngạc.



One has to be superhuman to accomplish all of 

those tasks! Yet that’s what we expect a leader to 

do.

Phải là một siêu nhân thì mới có thể hoàn thành 

hết những đòi hỏi đó! Tuy nhiên, đó là điều mà 

chúng ta trông mong nơi người lãnh đạo.



We set leaders up for failure by holding them to 

absurd performance standards.

Chúng ta vô tình đưa những người lãnh đạo vào 

chỗ thất bại bằng cách đòi hỏi những tiêu chuẩn 

quá nhiều và vô lý.



One leader will not be able to accomplish 

everything with quality results.

Một người lãnh đạo không thể nào hoàn thành 

mọi việc với những thành quả có chất lượng 

được.



One cannot do much, but three together can 

make a difference. 

Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại 

thành hòn núi cao.



Team Leadership

Đồng Đội Lãnh Đạo



Discussion

Thảo Luận



Why Team Leadership?

Tại Sao Đồng Đội Lãnh Đạo?



What do you think a leader succeeds?

Bạn nghĩ thế nào là người lãnh đạo thành công?



A leader succeeds only if his or her followers 

succeed! 

Người lãnh đạo thành công chỉ khi nào những 

người theo mình thành công!



What do you think followers succeed?

Bạn nghĩ thế nào là những môn đồ thành công?



The followers succeed only if their leader is 

sensitive and responsive to God and empowers 

the people to do His will.

Những môn đồ thành công chỉ khi nào người lãnh 

đạo của mình nhạy béng và đáp ứng nhiệt tình 

điều Chúa phán dạy và ủy quyền cho người ta 

làm theo ý của Chúa.



What does it mean to lead people?

Hướng dẫn người khác nghĩa là gì?



To lead people means that you motivate, 

mobilize, direct, and resource them so that they 

are able to fulfill a vision that they have agreed is 

appropriate and worthy of their pursuit.

Hướng dẫn người khác nghĩa là động viên, huy 

động, hướng dẫn, tiếp nguồn để họ có thể hoàn 

thành khải tượng thích đáng như đã đồng ý cùng 

đeo đuổi. 



God always provides His people with whatever 

resources they need - and when they need them 

– to accomlish His will 

Chúa luôn luôn tiếp trợ cho dân sự Ngài với 

những tài nguyên nào và khi nào họ cần để hoàn 

thành thánh ý của Ngài.



Leadership works best when it is provided by 

teams of gifted leaders serving together in pursuit 

of a clear and compelling vision.

Lãnh đạo làm tốt nhất khi những người lãnh đạo 

có ơn cùng nhau phục vụ trong việc đeo đuổi một 

khải tượng rõ ràng và thuyết phục. 
(George Barna)



Is our church led by a “superstar” leader or by a 

leadership team?

Hội Thánh chúng ta đang được hướng dẫn bởi 

một “siêu sao” lãnh đạo hay bở một đội lãnh đạo?



Remember the problem is not that we do not 

have enough good leaders, but that we have an 

errant expectation about what a leader is called to 

do.

Hãy nhớ nan đề không phải chúng ta thiếu những 

người lãnh đạo giỏi, nhưng chúng ta có một sự 

đòi hỏi sai lầm về người lãnh được kêu gọi để

làm gì? 



Leadership Team
Đội Lãnh Đạo



The story of the church, as depicted in the 

book of Acts, is one of a community of faith 

directed by a team of leaders working 

together toward a common vision.
Hội Thánh được mô tả trong sách Công-vụ là một 

cộng đồng đức tin được hướng dẫn bởi một đội 

ngũ của những người lãnh đạo làm việc chung 

với nhau để tiến đến một khải tượng chung.



Had the church relied upon a single, incredibly 

gifted, magnetic individual to replace Jesus, the 

church would surely have collapsed.

Nếu Hội Thánh ban đần phụ thuộc vào một người 

đầy ơn có sức thu hút để thay thế Chúa Giê-xu 

thì Hội Thánh chắc chắn đã sụp đỗ rồi.



What the disciples discovered was that 

none of them had the complete package of 

gifts, abilities, and insights necessary to 

facilitate the growth of the Christian church, 
Những môn đồ đã khám phá rằng không một ai 

trong số họ sở hữu tất cả những ân tứ, tài năng, 

và sự thông hiểu cần thiết để làm Hội Thánh 

được tăng trưởng đâu, 



But each had a very significant and defined 

role to play in that revolutionary 

undertaking.
Nhưng mỗi một người trong họ đều có một vai trò 

quan trọng và rõ ràng để đảm đang.



Throughout history, people have benefited 

from having teams of leaders that provided 

the direction they needed. 
Trải qua suốt lịch sử, người ta được phúc lợi từ 

việc có những đội ngũ của những ngưòi lãnh đạo 

đã ban cho họ hướng đi họ cần.



We may read stories about individual leaders who 

were unusually gifted and capable, but those 

people are the exception to the rule. 

Bạn có thể đã từng đọc những câu chuyện về 

những người lãnh đạo có ơn khác thường và khả 

năng, những những người đó là ngoại lệ.



Much of the great leadership delivered 

throughout the ages has come from teams, even 

if the public’s sense of that guidance was largely 

related to one person’s performance.

Nhưng việc lãnh đạo vĩ đại trải qua nhiều thời đại 

đều đến từ những đội ngũ ngay cả nếu cảm giác 

của công chúng về một thành tựu của một cá 

nhân nào đó.



Discussion

Thảo Luận



What is a leadership team?

Thế nào là một đội lãnh đạo?



Most churches employ two types of gatherings for 

productive purposes: work groups and 

committees.

Đa số những Hội Thánh được sử dụng hai loại 

nhóm người cho những mục đích có hiệu quả: 

những nhóm làm việc và những ủy ban.



Work groups are collections of people who come 

together for a particular duration to accomplish a 

specific task

Những nhóm làm việc là những người đến với 

nhau cho một thời gian nhất định để hoàn thành 

một công tác được định rõ.



A committee is a collection of individuals who 

meet for discussion and perhaps to make 

recommendations regarding policy, programs, or 

plans.

Một ủy ban bao gồm những người gặp lại để bàn 

thảo và đưa ra những kế hoặch gợi ý liên quan 

đến chính sách, những chương trình hoặc những 

kế hoặch. 



Committees often provide the organization with 

ideas, preferences, or suggestions that a 

leadership body then considers and passes 

judgment upon.

Những ủy ban thường đưa ra những ý kiến hoặc 

những gợi ý để đội ngũ lãnh đạo chiếu cố đến và 

thông qua.



A leadership team is quite different. It is a small 

group of leaders who possess complementary 

gifts and skills. 

Một đội lãnh đạo thì khác hẳn. Một đội lãnh đạo 

là một nhóm nhỏ của những người lãnh đạo sở 

hữu những ân tứ và những khả năng tương trợ 

nhau. 



They are committed to one another’s growth and 

success and hold themselves mutually 

accountable. 

Họ tận tâm giúp nhau để cùng tăng trưởng và 

thành công và họ chịu trách nhiệm lẫn nhau. 



Together they lead a larger group of people 

toward a common vision, specific performance 

goals, and a plan of action.

Họ cùng nhau hướng dẫn nhóm lớn hơn đến một 

khải tượng chung, những mục tiêu rõ ràng và một 

kế hoặch của hành động.



What are the components of an effective 

leadership team?

Một đội lãnh đạo có kết quả bao gồm những 

thành phần nào?



1. Small group/Nhóm nhỏ

2. Leaders/Những người lãnh đạo

3. Complemenatary gifts & skills/Những ân tứ

và khả năng bổ sung nhau.

4. Committed to one another/Tận tâm với nhau

5. Common vision/Khải tượng chung.

6. Goals and plan/Những mục tiêu & kế hoặch.

7. Mutually accountable/Có trách nhiệm lẫn

nhau



1. Small group. A large group cannot lead. 

Effective leadership teams typically have 

three to five people.  

Nhóm nhỏ. Một nhóm lớn không thể hướng 

dẫn. Những đội lãnh đạo có kết quả điển hình

có ba đến năm người. 



Less than three leaves you without the 

horsepower to get the job done. More than five 

produces inefficiencies and excessive 

compromise. 

Ít hơn ba thì không đủ sức mạnh để hoàn 

thành công việc được. Nhiều hơn năm sẽ sanh 

ra thiếu hiệu quả và sự thỏa hiệp quá mức.



2. Leaders. A leadership team is a collection of 

leaders – not warm bodies willing to help out, 

not people with titles,  

Những người lãnh đạo. Một đội lãnh đạo là một 

nhóm lãnh đạo được chọn – không phải những 

người nóng cháy sẵn sàng giúp, không phải 

những người với chức vị, 



but individuals who possess the calling, 

character, and competencies that qualify them 

as leaders. 

Nhưng bao gồm những người sở hữu sự kêu 

gọi, cá biệt, và những khá năng giúp họ xứng 

đáng là những người lãnh đạo.



Since the very purpose of the team is to 

provide leadership, it must contain individuals 

who have that capability. Further, the notion of 

leaders implies that there are also followers. 

Vì mục đích duy nhất của đội là cung ứng lãnh 

đạo thì phải chứa đựng những người có khả 

năng. Hơn thế nữa, khái niệm của những người 

lãnh đạo ám chỉ cũng sẽ có những người đi 

theo.



A leadership team is of no significance unless it 

is helping followers to understand, adopt, and 

accomplish a common vision. 

Một đội lãnh đạo không có ý nghĩa gì hết trừ khi 

giúp đỡ những người đi theo hiểu, chấp nhận và 

hoàn thành khải tượng chung.



3. Complementary gifts and skills. One of the 

most important attributes of effective leadership 

teams is that the leaders have a combination of 

gifts and skills that complement one another.  

Những ân tứ & khả năng bổ sung. Một trong 

những thuộc tính của những đội lãnh đạo có 

hiệu quả là trong đó những người lãnh đạo có 

những ân tứ và khả năng bổ sung nhau.



One of the worst imaginable scenarios is to 

have three or four people with identical gifts and 

talents working in a team. 

Một trong những viễn cảnh tệ hại nhất trong đó

có ba hoặc bốn người trong cùng một đội với 

những ân tứ và tài năng giống y nhau.



You will experience tension and conflict of 

world-class proportions! A team is effective 

when four specific leadership aptitudes are fully 

and broadly represented among the team 

members.  

Bạn sẽ những kinh nghiệm sự căng thẳng và 

sung đột của những tỷ lệ không cân xứng! Một 

đội ngũ có hiệu quả khi bốn khả những lãnh 

đạo rõ ràng được chia ra những người trong 

nhóm một cách đầy đủ và rộng rãi.



4. Committed to one another. In a true team, the 

leaders are committed to one another’s growth 

and success in ministry. 

Cam kết với nhau.Trong một đội ngũ thật, 

những người lãnh đạo cam kết cùng nhau tăng 

trưởng và thành công trong mục vụ. 



Granted, these individuals may not become best 

friends, but they must respect one another and 

care about their colleagues’ personal 

maturation.

Những người này có thể không trở nên bạn 

thân, nhưng họ kính trọng nhau và quan tâm 

đến sự phát triển của nhân của những bạn đồng 

nghiệp.



Unless team members experience such ongoing 

growth, the team will suffer.

Cả đội sẽ chịu khổ ngoại trừ những thành viên 

trong đội kinh nghiệm sự tăng trưởng liên tục.



5. Common Vision. It is the corporate vision that 

brings the team together and facilitates its 

passion to move forward as one.  

Khải tượng chung. Khải tượng của cơ quan đem 

những người trong đội với nhau và khích lệ sự 

đam mê của đội để bước tới như một. 



The vision unites and excites those who wish to 

be part of the process.  

Khải tượng hiệp những người trong đội lại và 

kích thích những ai mong dự phần trong quá 

trình.



The vision serves as the filter through which 

efforts are examined and success is defined by 

progress made toward fulfilling the vision.  

Khải tượng như là đồ lọc và qua đó những nổ 

lực được khám nghiệm và sự thành công được 

định hình bởi sự tiến triển được tiến đến việc 

hoàn thành khải tượng.   



The vision is the core concept that the team 

communicates to the population it is leading.  

Khải tượng là khái niệm cốt lõi để đội lãnh đạo 

thông tin tới những người mà đội hướng dẫn. 



Not only must the leadership team be united in 

its acceptance of and devotion to the vision, but 

unless the team can inspire others to own the 

vision, the team will fail in its efforts. 

Đội lãnh đạo không phải chỉ hiệp nhau trong sự 

chấp nhận và dấn thân đến khải tượng, nhưng 

đội sẽ thất bại trong sự cố gắng ngoại trừ đội có 

thể truyền cảm hứng những người khác sở hữu 

khải tượng cho chính mình.   



6. Goals and plan. A vision that has no goals 

and plans associated with it is merely a fantasy. 

A team without goals and plans is merely a 

social club.

Những mục tiêu và kế hoặch. Một khải tượng 

mà không có những mục tiêu và kế hoặch kết 

hợp với thì đó chỉ là một ảo tưởng thôi. Một đội 

mà không có những mục tiêu và những kế 

hoặch thì cũng như là một câu lạc bộ vui chơi 

thôi.    



Leaders must move toward the vision by 

identifying realistic and measurable goals before 

they can facilitate the development of specific 

courses of action that will produce the required 

outcomes.

Những người lãnh đạo phải bước tới khải 

tượng bằng cách diện những mục tiêu thực tế 

và đo lường được trước khi họ có thể phát động 

một sự phát triển của những hành động cụ thể 

mà sẽ mang lại những kết qua được đòi hỏi.   



7. Mutually accountable. One of the distinctives 

of leadership teams is their determination to 

evaluate their own efforts and enable one 

another to live up to specific standards – both 

team standards and individual standards. 

Có trách nhiệm với nhau. Một trong những đặc 

điểm của những đội lãnh đạo là sự quyết tâm 

của họ để đánh giá những cố gắng của họ và có 

nhắc nhở nhau để sống với những tiêu chuẩn rõ 

ràng – tiêu chuẩn của đội cũng như của cá nhân



One reason leaders fall into disgrace is that 

they do not have people who know them and 

whom they trust to bring them into 

accountability. 

Một lý do mà những người lãnh đạo đã rơi vào 

tình trạng nhục nhã là vì họ không có người biết 

họ rõ và người họ có thể tin cậy để họ có thể 

chịu trách nhiệm với.



Great teams are compromised of leaders who 

have developed sufficient trust, rapport, and 

vulnerability to keep one another honest 

focused, productive, humble, and inspired. 

Những đội vĩ đại có những người lãnh đạo phát 

triển sự tin cậy nhau, hòa hợp nhau, và những 

chỗ yếu để giữ nhau trong sự chân thành, tập 

trung, hiệu quả, khiêm nhường và đầy nghị lực.  



1. Small group/Nhóm nhỏ

2. Leaders/Những người lãnh đạo

3. Complemenatary gifts & skills/Những ân tứ

và khả năng bổ sung nhau.

4. Committed to one another/Tận tâm với nhau

5. Common vision/Khải tượng chung.

6. Goals and plan/Những mục tiêu & kế hoặch.

7. Mutually accountable/Có trách nhiệm lẫn

nhau



When these elements are combined, the result 

is a powerful assembly of individuals whose 

ability to serve others is multiplied beyond what 

any one could accomplish alone.  

Khi những yếu tố này được kết hợp thì kết quả 

là một sự tập hợp đầy năng lực của những 

người  có khả năng để phục vụ người khác sẽ 

cấp số nhân vượt trỗi điều mà chỉ một người có 

thể làm mà thôi. 



Discussion within your ministry team

Thảo luận trong đội ngũ của mình.


