
 

 

 

đòi hỏi phía bên kia phải thay 

đổi nếp suy nghĩ 
cùng quan điểm của họ, nhưng  

khuyến khích  tạo ra những  

mối quan hệ yêu thương chân 

thật  trong đối thoại. 
     Lòng hiếu khách không phải 

là giải pháp cấp thời cho các 

vấn đề căng thẳng về tôn  giáo 

hay chủng tộc. Nhưng nó nhằm 

giúp chúng ta tiếp đãi, dung nạp 

lối sống của những người 

chung quanh  mà không phải bị 
sát nhập vào nền văn hóa của 

họ cũng như không phải tự 

mình rút lui khỏi thế giới đời 

này. 
Nguyền xin chúng ta  là một 

dân tộc hiếu khách và  cấp tiến. 
 

                      Rod Russell-Brown 

     Đâu là đáp ứng thích hợp 

cho sự cách biệt giữa  Cơ Đốc 

Nhân với  người Hồi Giáo và 

giữa Cơ Đốc Nhân với  những 

người khác, nhất là khi có  

những quan điểm  đối chọi 

nhau cách mạnh mẽ?  Trong 

một đất nước đa văn hóa đặc 

biệt như nước Úc, câu trả lời 

căn bản là chúng ta nên khoan 
dung đối với những quan điểm 

khác biệt nhau. Sự chịu đựng 

được xem như là cách thức để 

những con người khác biệt 

nhau trong xã hội có thể cùng 

sống chung tồn tại. Xây dựng 

trên ý niệm khoan dung đó là 

chúng ta không nên thách thức 

quan điểm của những người 

khác. 
Cố tình muốn thay đổi quan 

điểm của người khác, theo 

định nghĩa, thì điều đó không 

phải là khoan dung. Trong bối 

cảnh có tính cách chính trị, 
những cuộc đối thoại chân 

thật lại càng trở nên  phức tạp 

và khó khăn hơn. 
     Kinh Thánh  bày tỏ cách 

thức để có thể chịu đựng lẫn 

nhau, đó là lòng hiếu khách. 

Thay vì  chỉ cố sức làm hòa  

với nhau, lòng hiếu khách Cơ 

Đốc khuyên chúng ta nên ân 

cần tiếp khách để tạo ra  mối 

dây liên lạc chân thật thay vì 

chỉ chịu đựng lẫn nhau. Lòng 

hiếu khách chân thật không 

Sự chịu đựng hay lòng hiếu khách? 
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Hội Đồng Thường Niên 2013 tại Perth 

  Liên Kết Hội Thánh Phước Âm Liên Hiệp luôn liên kết 

từng có mối quan hệ lâu dài với 

Hội Phước Âm Liên Hiệp Úc 

Đại Lợi, từng là Mục sư Quản 

Nhiệm Hội Thánh  Woden Val-

ley Alliance và Ông cũng là 

thành viên trong ban Giảng 

huấn của Viện Thần Học. 
     Hiện nay Tiến sĩ John Soper 

là Quản Nhiệm Hội Thánh 

Ridgeway ở New York. Trước 

đây Ông đã  từng phục vụ với 

tư cách là Phó Chủ Tịch Toàn 

Quốc  cho  Mục vụ các  Hội 

Thánh C&MA tại Hoa Kỳ.    

Hội Đồng Thường Niên lần 

thứ 44 của Tổng Hội C&MA 

sẽ được tổ chức tại Perth từ 

ngày Thứ Tư  6 đến Thứ Bảy 

9 Tháng Hai. Để biết mọi chi 

tiết cùng thể lệ ghi danh, xin 

vào xem địa chỉ: 

www.cma.org.au 

     Mọi người thuộc gia đình 

Hội Phước Âm Liên Hiệp đều 
được khuyến khích tham dự 

các buổi hội thảo, cầu nguyện 

cùng lắng nghe  các sứ điệp 

đầy ơn  để khích lệ lẫn nhau. 

Một bữa ăn tối đặc biệt sẽ 

được tổ chức vào ngày Thứ 

Sáu và buổi Hội Thảo dành 

cho  những người lãnh đạo sẽ 

tổ chức vào ngày Thứ Bảy. 

Tất cả các buổi họp sẽ được 

tổ chức tại Trinity Conference 

Center, một địa điểm tối tân, 

có máy điều hòa không khí 

cùng các tiện nghi giải trí. Các 

ngôi vườn và giòng sông Swan 
gần đó tạo ra một khung cảnh 

êm đềm cho Đại Hội. 

 
     Tiến sĩ John Soper là diễn  

giả cho đại hội năm nay.  Ông 

Dr John Soper 

Perth, Tây Úc  



Giới thiệu Chứng Chỉ  
Thần Học Cơ Đốc! 

 
     Viên Thần Học Úc Đại 

Lợi hân hạnh  giới thiệu một 

một Chương Trình  Phát 

Triển Lãnh Đạo mới dành 

cho mọi người . Đó là Chứng 

Chỉ Thần Học Cơ Đốc 

(CCS). Đây là một chương 

trình chánh thức được Viện 

Thần Học Úc công nhận. 

Chứng chỉ này nhằm trang bị 
một nền tảng căn bản về tư 

duy  cũng như về thực hành 

cho  bất cứ ai muốn có một 

đời sống Cơ Đốc sâu nhiệm . 
   Khóa học này được mở ra 

nhằm nới rộng và bổ xung 

cho các khóa  

Phát Triển Lãnh Đạo đã có 

như chương  trình “ Đời sống 

Đấng Christ)" bao gồm 6 

quyển của  Viện Thần Học Úc 

cũng như Khóa Chứng Chỉ IV 

về môn Mục vụ Cơ Đốc và 

Khóa Thần Học Cơ Đốc

(30772QLD). Khóa Chứng chỉ 
Thần Học Cơ Đốc CCS 

nhằm lắp đầy khoảng trống 
của các khóa huấn luyện 

trước đây. 
 Khóa học này có thể được 

học hoàn toàn trên mạng 

online nhằm giúp các Hội 

Thánh địa phương có cơ hội 

tự mở các khóa học dành cho 

các nhóm nhỏ hoặc cho các 

buổi hội thảo nghiên cứu.  
   Chúng tôi cầu nguyện khóa 

học  sẽ cung cấp cho  Hội 

Phước Âm Liên Hiệp Úc Đại 

Lợi  một nền tảng căn bản to 

lớn cho việc phát triển lãnh đạo 

trong tương lai. 
    Muốn biết thêm chi tiết về 

chương trình CCS này,  xin vào 

xem địa chỉ 
www.aca.act.edu.au/non-

accredited-courses  

 
 hoặc điện thoại số 1300 788 

578. 

 

 

Viện Thần Học 

Thống kê của Hội Phúc Âm Liên Hiệp Thế Giới 

hội viên. 

      Quốc gia có  số hội viên 

C&MA đông nhất thế giới  là 

Cộng Hòa Nhân Dân Congo 

với tổng số hội viên là 1 triệu 

500 ngàn người.  

     Quốc gia có con số tín đồ 

C&MA đông hàng thứ hai trên 

thế giới là  nước Việt Nam với 

tổng số  hội viên là 1 triệu 250 
ngàn người. 

 

     Chúng ta là một phần của 

một đại gia đình trên thể giới ! 

  Có bao giờ các bạn tự hỏi 

rằng Hội Phước Âm Liên Hiệp tại 

các quốc gia khác đã phát triển ra 

sao? Sau đây là vài con số thống 

kê. 

     Có 3 triệu 300 ngàn tín đồ đã 

báp têm trong tổng số 5 triệu 900 

ngàn người thuộc Hội Phúc Âm 

Liên Hiệp toàn thế giới. 

    Chia  ra trung bình mỗi Hội 
Thánh có được 280 người tham 

dự. Tính đến cuối năm 2010  có 

21.000 địa điểm thờ phượng với 

tổng số tín đồ là 5 triệu 400 ngàn 

Hội Phúc Âm  

Liên Hiệp 

Cộng Hòa 

 Nhân Dân 

 Congo  

có trên  

1 triệu 500 

ngàn hội viên. 

Trang 2  

Đại Hội  Phước Âm Liên Hiệp Thế Giới (AWF)   Bốn Năm Một Lần  Tại   
Toronto 

    Đại Hội AWF lần thứ  

mười đã được tổ chức tại 

Toronto, Canada từ ngày 15 

– 19 Tháng Năm. Mục Sư 

Tiến Sĩ Peter Laughlin và Mục 

sư Rod Russell-Brown  đại 

diện cho nước Úc đến tham 

dự. 

                    Lịch sử AWF: 
    Hội Phước Âm Liên Hiệp 

Thế Giới là một tổ chức  nối 

kết các quốc gia có Hội 

Thánh C&MA và các tổ chức 

tôn giáo nào thừa nhận Phúc 

Âm bốn phương tứ diện của 

Đấng Christ (Đấng Cứu 

Chuộc, Đấng Thánh Hóa, 

Đấng Chữa Lành và Vua Hầu 

Đến). Mục đích của AWF là 

yểm trợ và hợp tác với các 

Tiến sĩ Ajith Fernando 

Diển giả cho Đại Hội AWF 

Tiến Sĩ Peter Laughlin 

Hội Thánh đó trong công 

cuộc truyền giáo toàn thế 

giới. Đại Hội AWF lần thứ 

nhất được tổ chức vào năm 

1975 tại Nyact, Hoa Kỳ. 

                  Đại Hội AWF: 
     Với chủ đề “ Kỷ niệm 

Đấng Christ”,  những người 

tham dự đại hội đã được 

đầy dẫy tươi mới , nhận 

được sự dạy dỗ to lớn qua 

nhiều chủ đề  bởi các diễn 

giả quốc tế  khác nhau. Các 

đề mục bao gồm : Người 

Hồi Giáo, Lãnh Đạo, Giải 

quyết Xung Đột, Di Trú và 

Phát Triển Hội Thánh, Thờ 

Phượng và nhiều thứ khác 

nữa. 

Các vấn đề quan trọng đã được 

xem xét gồm có việc tu chính lại 

bảng nội quy của tổ chức  AWF. 

 
   Trong phần bầu cử, Muc sư 

Arie Verduijn đã được tái đắc 

cử với nhiệm kỳ 4 năm. 
    Các Phối trí viên vùng cũng đã 

được bầu cử lại gồm có Mục 

SưRoland Lumawag là Phối Trí 

Viên vùng Châu Á Thái Bình 

Dương. Mục sư  Lumawag  cũng 

là Chủ tịch Ủy Ban các Hội 

Thánh vùng Châu Á Thái Bình 

Dương (APAC). 

 
     Hội Phúc Âm Liên Hiệp Thế 

Giới (AWF) và  ỦY Ban Các Hội 

Thánh Châu Á Thái Bình Dương 

(APAC) rất quan trọng vì các tổ 

chức này đã tạo ra  mối quan 

hệ , mạng lưới liên lạc và kế 

hoạch mục vụ ngoài lảnh thổ Úc 

Đại Lợi. 

Mục sư Arie Verduijn 

Chủ Tịch Hội  AWF 

Liên Kết 



  Hội Thánh Phước Âm Liên 

Hiệp người Hmong đã bắt đầu 

có từ năm 2004 tại Cairns, 

Queensland. 
     Hmong là một nhóm sắc tộc 

có nguồn gốc Á Châu sinh sống 

tại các vùng rừng núi ở Trung 

Hoa, Việt Nam, Lào và Thái Lan. 
     Nhóm anh chị em người 

Hmong đang sinh hoạt tại Hội 

Thánh Cairns  là đến từ Lào và 

các trại tỵ nạn tại Thái Lan. 
     Có một tập thể người 
Hmong đáng kể sinh sống tại 

vùng Cairns-Innisfail  thuộc 

Queensland. 
    Cả nước Úc có khoảng 2000 

người Hmong sinh sống. 
     Mục sư Kou Her đã được 

cấp giấy phép  phục vụ Hội 

Thánh hồi năm ngoái. Đặc biệt 

Ông đã dâng mình học thêm  môn 

Thần Học Mở Rộng (TEE),  cũng 

có nhiều lớp học như vậy được 

mở ra tại Hội Thánh. Các mục vụ 

khác của Hội Thánh bao gồm 

những buổi họp dành cho các bà, 

cho giới thanh niên và cho những 

cặp vợ chồng trẻ. 
     Người Hmong hay sợ  tà thần 

do đó họ thường nhờ cậy sự giúp 

đỡ của các  Shaman (tương tự 

như phù thủy)  để mong được 

mạnh khỏe và phát tài. 
     Nhờ  mối  quan hệ chặc chẽ 

trong cộng đồng người Hmong 

với nhau,  nên Phúc Âm đã được 

loan truyền đến tận từng gia đình. 
      Các cộng đồng Hmong lớn 

hơn rất hiếu khách và thường tổ 

chức những buổi liên 

hoan họp mặt cho gia 

đình và bè bạn chung vui. 

Các tín đồ Hmong dùng 

những dịp này để chia sẻ 

niềm tin với nhau. 
     Mục sư Kou hy vọng 

trong tương lai có thể là 

năm tới,  sẽ có chuyến 

truyền giáo ngắn hạn 

của một cặp 

vợ chồng giáo 

sĩ trong Hội 

Thánh sang 

Đông Nam Á.  
      Hội 

Thánh cũng 

Giới thiệu Hội Thánh Phước  Âm Liên Hiệp người Hmong 

Hứa Dâng Bởi Đức Tin  
Truyền Giáo.  
     Hứa Dâng Bởi Đức Tin là 

cách thức chúng ta yểm trợ 

cho các  Giáo Sĩ của chúng ta 

ở hải ngoại đồng thời giúp đở 

cho 
việc gây dựng Hội Thánh, 

trường Thần Học và  các vấn 

đề hành chánh có cần. 

 
     Chúa Giê-su đã khen ngợi 

người đàn bà góa biết hy sinh 

phần của mình để dâng cho 

công việc nước Trời. Bởi vậy 

tiền bạc của chúng ta thay vì 

đổ vào các dự án nào đó của 

gia đình, nó có thể được 

dùng để yểm trợ cho công 

cuộc Truyền Giáo của Chúa. 
     Xin hãy nhớ đến việc 

Hứa Dâng Bởi Đức Tin cho 

năm nay. 
  Mọi chi tiết xin tiếp xúc 

với vị Mục Sư Quản Nhiệm 

Hội Thánh của các bạn. 

       Vào khoảng thời gian 

sáu tháng cuối năm, các Hội 

Thánh Phước Âm Liên Hiệp 

đều có tổ chức ngày Hội 

Đồng Truyền Giáo.  Trong dịp 

này các giáo sĩ sẽ trình bày 

công việc của  Giáo sĩ tại hải 

ngoại và  kết thúc là phần  

phát động  việc Hứa Dâng Bởi 

Đức Tin cho công cuộc 

Liên Kết 

Buổi ăn thông công sau giờ thờ phượng 

Rick và Maria Bell -------- Một Chương Đã Kết Thúc  và  Một Chương Khác  Mở Ra 

 Gia đình Giáo Sĩ Rick & Maria 

Bell đã bắt đầu mục vụ của họ 

tại Manila vào năm 1998.  Đầu 

tiên lo học ngôn ngữ địa 

phương, kế đó lo gây dựng Hội 

Thánh  The Cells Alive Chris-

tian Fellowship. Toán làm việc 

gồm có gia đinh họ Bells cùng 

với Noel và Let Erese. Sau một 

thời gian ngắn, họ đã có  8 
nhóm nhỏ,  mới đầu lo họp 

hành   sau đó chuyển sang thờ 

phượng Chúa ngày Chúa Nhật. 

 
     Nhận thấy  những người 

trong Hội Thánh thiếu mất sự 

năng động,  nên Hội Thánh đã 

bắt đầu một mục vụ mới trong 

năm 2001  có tên là Dự Án Ilaw  

( Dịch vụ về bóng đèn điện). 

Hiện nay trong năm 2012, Hội 

Thánh đã phát triển những dự 

án năng động khác nữa như 

Bright Lights school (Dịch vụ về 

Trường Học), Threads of Hope 

(Dịch Vụ Làm Đồ Thủ Công 

Nghệ), Chill Out ( Dịch vụ 

Lau Chùi và bảo trì Máy 

Lạnh), Care and Resource 

Center for Children at Risk 

( Dịch vụ Chăm Sóc Trẻ Em 

Khốn Cùng). 
     Nhờ những Dự Án, Dịch 

Vụ này mà Phúc Âm đã được 

rao giảng bằng  lời nói và cả 

việc làm. 
     Năm 2006 là một năm 

quan trọng vì Hội Thánh San 

Buena   được thành lập tại 

cộng đồng San Buena.  Có 

nhiều em học sinh của 

Trường Bright Lights school 

là đến từ cộng đồng San 

Buena. 
    Rick  nói rằng công việc tại 

Manila còn lâu lắm mới kết 

thúc, nhưng Rick và Maria 

cảm thấy đây là lúc họ cần 

trở về Úc để dành cho những 

mục vụ và ưu tiên khác. Công 

đang cần một  người chăm 

sóc  Thanh Niên thường 

xuyên hơn. 
     Nguyền xin Chúa tiếp 

tục ban ơn  phát triển 

công việc này để danh 

Ngài cả sáng ! 

 

   

 

việc tại Manila thì vẫn tiến 

hành. 
    Rick sẽ bắt đầu một 

công việc mới, bán thời 

gian ,  cho mục vụ Truyền 

Giáo C&MA   Úc Đại Lợi. 

Ông sẽ chịu trách nhiệm về 

vấn đề Truyền Giáo, yểm 

trợ và chăm sóc cho các 

nhân viên hải ngoại, yểm 

trợ các  hội thánh địa 

phương trong công tác 

truyền giáo và tuyển dụng 

nhân sự của họ. 
     Bước đầu Ông 

sẽ tập trung vào 

việc phát triển Hội 

Đồng Truyền Giáo 

Thường Niên của 

chúng ta cho được 

kết quả  dựa vào 

những kinh 

nghiệm quý báu để 

hướng dẫn và giúp 

The Bell Family 

đỡ các hội thánh địa 
phương. Điều này sẽ giúp 

công việc của chúng ta 

hiện nay được phát triển 

hơn. 
     Maria  sẽ được cung 

lương để có thể giúp đở 

Rick trong mục vụ của 

Ông. 
     Xin nhớ cầu nguyện 

cho Rick và Maria Bell 

trong giai đoạn chuyển 

tiếp trở lại Úc. 

Trang 3 



Mục sư Tiến Sĩ  A. B. Simpson là 

một người giảng đạo, một tác 

giả viết sách, một người viết 

Thánh Ca và là người đã sáng lập 

Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên 

Hiệp. 
     Ông đã viết  hơn 70 quyển 

sách. 
 Là một người viết Thánh Ca, 

Ông đã viết nhiều bài hát dành 

cho các lớp tốt nghiệp Trường 

Thần Học.  

 
     A.W. Tozer  nói rằng những 

bài Thánh ca của A.B. Simpson 

không phải chỉ là những bài hát 

không thôi,  mà nó còn là những  

khẩu hiệu để chúng ta noi theo . 
    Trong tất cả những  bài hát  

Ông đã viết, bài Thánh-Ca 

”Himself” (Duy Chính Ngài) thật 

sự  chạm lòng tôi. Nó giống như 

một cuộc hành trình với sự 

chuyển hóa thuộc linh từng 

bước, mô tả  chính chúng ta là 

nhân vật trong cuộc hành trình 

đó, để cảm nhận được rằng lời 

của bài hát là một phần của cuộc 

đời  chúng ta. 
    Cầu xin ĐứcThánh Linh soi 

sáng dẫn dắt cho những ai chưa 

cảm nhận được điều này. 

“Duy Chính Ngài” ( Thánh 

ca 227) 

 

Xưa từng chăm ơn phước hoài, 

Quyết nay chăm mặt Ngài; 

Mài miệt bao xưa cảm tình, 

Nay Kim Ngôn Thánh Minh; 

Xưa tôi muốn ơn trên trời, 

Nay mong Cứu Chúa thôi; 

Bịnh tình xưa mong phép tài; 

Nay cầu chính thân Ngài; 

 

Xưa hằng tu thân khổ nàn, 

Quyết nay tin vẹn toàn; 

Thần huệ xưa hưởng bán phần, 

Nay dinh sung cứu ân;  

Xưa tôi giữ tôi tôi bao hồi, 

Nay ơn Chúa giữ tôi; 

Dồn dập xưa bao sóng dồi, 

Nay đã vững neo rồi; 

 

Xưa hằng đêm mưu tính hoài, 

Quyết nay kêu cầu Ngài; 

Phiền lự xưa khôn đứng ngồi, 

Nay giao cho Chúa thôi; 

Xưa lo thiếu ơn bồn chồn, 

Nay lo chính phán ngôn; 
Trằn trọc xưa luôn khẩn 

nguyền, 

Nay tụng chúc linh quyền; 

Xưa hằng tu thân, thí tài, 

Biết nay công việc Ngài; 

Jê-sus xưa tôi nắm Ngài, 

Nay  Jê-sus nắm tôi; 

Xưa ham phép hay thiên đình, 

Nay duy Đấng chí linh; 

Nhằn nhọc xưa lo chính mình, 

Nay vì Chúa trung thành; 

 

Xưa hằng trông mong chí tình, 

Biết Chúa nay thuộc mình; 

Đèn tôi xưa như sắp tàn, 

Nay luôn luôn sáng choang; 

Xưa thần chết theo tôi hoài, 

Nay trông Chúa tái lai; 

Hoài vọng tôi nay vững vàng, 

Neo từ phía trong màn; 

 

Điệp khúc: 

Luôn tụng ca Jê-sus ta, 

 Duy Ngài ban ơn cả; 

Chỉ Jê-sus bạn hữu thôi, 

Trong  Chúa có muôn sự rồi. 

 
“......nhưng Đấng Christ là mọi 

sự và trong mọi sự”         (Cô-lô

-se 3:11b) 

 

     Đóng góp bởi Donal Carr, 
     Hội Thánh Phước Âm  Ku-

ring-gai 

Nhớ về A.B. Simpson –   Với  Thánh Ca “Himself” (Duy Chính Ngài) 

Trang 4  

Dr. A. B. Simpson 

Giáo” sẽ được tổ chức lúc 7 giờ tối 

Thứ Sáu 5/10/2012 và lúc 9 giờ sáng 

Thứ Bảy 6/10/2112 tại thành phố 

Melbourne. 
     Đêm vui sinh hoạt hỏi đáp kiến 

thức Trivia Night  dành cho Thanh 

Niên và những Người Trẻ của 

Phước Âm Liên Hiệp sẽ được tổ 

chức vào ngày Thứ Bảy 24/11/2012 

tại Wesley Conference Centre, 220 

Pitt St, Sydney NSW 2000. Tiền gây 

quỹ thu được sẽ dành giúp cho các 

Nhân Viên Hải Ngoại và các dự án 

tại hải   
Trại Thanh Niên Liên Hiệp Toàn 

Quốc sẽ được tổ chức tại Queen-

sland vào dịp Lễ Phục Sinh  2013. 
      Nhóm Lãnh Đạo Chiến Lược 

Thanh Niên Liên Hiệp SYLT (Youth Strategic Leadership Team) sẽ tổ 

chức một diễn đàn tại Sydney vào ngày 13/10/2012 để đưa  ra 

chương trình kế hoạch và ngân sách cho năm 2013. Xin cầu  nguyện 

cho những khải tượng cùng sự khôn ngoan trong vấn đề này. 

 
     Mọi thắc mắc liên quan đến Thanh Niên Liên Hiệp Úc Đại Lợi , 

xin vui lòng liên lạc với Chủ tịch nhóm SYLT là Mục sư Steven Laugh-

lin 0432 987 378. 

 Có nhiều điều liên quan đến 

Mục Vụ Thanh Niên Cả Nước 

như sau: 
      Hội Thánh Quốc Tế  Nam 

Phương ở Queensland có mở 

một buổi hội thảo dành cho 

Thanh Niên Phước Âm Liên 

Hiệp vào dịp cuối tuần 

22/9/2012 với chủ đề “Mối quan 

hệ trong công cuộc Truyền 

Giáo”. 
Những người trẻ Phước Âm 

Liên Hiệp đã tụ họp lại để nhận 

lấy  năng quyền trong kinh 

nghiệm học tập. 
     Các bài làm chứng  hàng ngày 

của Thanh Niên Phước Âm Liên 

Hiệp trong Tháng Tám, Tháng 

Chín và Tháng Mười nay  đã có 

nhờ kết hợp với Cơ quan 

truyền thông UCB qua chương 

trình” Word for you Today”. 
     Một buổi hội thảo dành cho 

Thanh Niên Phước Âm Liên 

Hiệp với chủ đề “ Những  quan 

hệ trong công cuộc Truyền 

Mục vụ Thanh Niên Cả Nước 

Rev Steven Laughlin 

Hội Truyền Giáo Phước 

Âm Liên Hiệp  

 

Phone (02) 6282 2900  

Fax (02) 6282 1911 

national.office@cma.org.au 

http://www.cma.org.au 

 

PO Box 336 

Curtin ACT 2605 

Liên Kết 


