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Thế Hệ nối tiếp của Lảnh Đạo 

  Alliance Connect Hội Thánh Phước Âm Liên Hiệp luôn liên kết 

người trẻ năng động muốn 

phục vụ ở cả hội thánh địa 

phương lẫn truyền giáo hải 

ngoại. Chúng ta cần đứng 

phía sau để yễm trợ cho 

họ.” 
   Đây là một dấu hiệu tốt 

cho tương lai của Hội 

Truyền Giáo Phúc Âm Liên 

Hiệp Úc Đại Lợi. 
 

 

Rod Russell-Brown 

  Cách đây nhiều năm, có 

một vị lãnh đạo trẻ tuổi lần 

đầu tiên tham gia Hội Đồng 

Bồi Linh của Mục sư & 

Truyền đạo.  Trong buổi 

Hội Thảo , người đó  hỏi 

tôi rằng : “ Tất cả  những 

người lảnh đạo trẻ  đâu cả 

rồi?” 
  Hôm nay, tôi nhận thấy 

có một sự gia tăng về con 

số  của những người lãnh 

đạo trẻ hiện diện trong các 

phong trào của chúng ta. 

  Mục sư Rick Bell đã bắt 

đầu  mục  vụ mới trong vai 

trò Giám Đốc về Truyền 

Giáo & Nhân Dụng. Một 

trong những nhiệm vụ 

chính của Ông là giúp các 

hội thánh địa phương khám 

phá  ra  tiềm năng những 

người lãnh đạo tương lai 

cho hội  thánh. 
   Mới đây, Mục sư Rick có 

viết cho tôi: “ Tôi có cả 

một danh sách dài  những 

 Aman Gupta thuộc Hội 

Thánh  Liên Hiệp Wynnum 

Manly ở Brisbane được  các 

Hội Thánh Châu Á Thái Bình 

Dương (APAC) yêu cầu cung 

cấp  huấn luyện truyền giáo 

Kairos cho các lãnh đạo trẻ 

vươn lên gần đây. Anh đã chu 

toàn công tác thật tốt đẹp.  

Aman báo cáo lại như sau: 
   “Trong Tháng Tám, có 3 

công dân Úc là Kim Châu 

(NSW), Jannah Cooper (WA) 

và Aman Gupta (Qld) đã tham 

gia  với gần 30  người khác 

thuộc các hội thánh Liên Hiệp 

của 8 quốc gia, kết hợp với các 

Hội Thánh Thái Lan để chia sẻ 

kinh nghiệm  mục vụ  trong 

đời sống thực tế qua các nền 

văn hóa  khác nhau. Họ đã 

chứng kiến 39 người cầu 

nguyện tin Chúa và 39 người 

khác đến gần với Chúa. Trong 

một quốc gia  đa số là Phật tử, 
nhưng cũng có người thấy 

được Chúa Jesus là “Tin 

Lành” , nên có nhiều gia đinh 

đã chạy đến với Thập Tự giá. 
Những người tham dự đã tụ 

tập ở Bangkok để tham gia Đại 

hội lần 2 của APAC dành cho 

giới trẻ. 
 Khải tượng là chăm sóc một 

thế hệ mới các nhà lãnh đạo  

HT Liên Hiệp và làm việc 

chung với nhau để tất cả mọi 

người mọi nơi có cơ hội trở 

thành môn đồ Chúa Jesus. 
     Sau 5 ngày huấn luyện 

Kairos và xây dựng đội ngũ, 8 

toán đã được rải ra khắp Thái 

Lan. Các hội thánh địa phương 

đã chuẩn bị trong 3 tháng cầu 

nguyện cho gia đình và bạn bè 

cùng sắp đặt những buổi hẹn. 

Các toán chia sẻ những câu 

chuyện ân điển cá nhân,  cùng 

đặt những câu hỏi để nâng đỡ 

đức tin. Có khoảng 200 người 

đã được thăm viếng và được 

nghe thông điệp phúc âm cách 

rõ ràng. 
    Huấn luyện về Kairos đã 

giúp cho cả toán có cái nhìn về 

thế giới này  

Đại Hội Các Người Lãnh Đạo Trẻ Vươn Lên  –  một thế hệ sống theo tiếng gọi 

theo cái nhìn của Kinh Thánh 

và  bày tõ được tấm lòng của 

Đức Chúa Trời dành cho cả 

thế gian. Nhờ  đó các thành 

viên của toán có thể áp dụng 

các nguyên tắc của Kairos 

trong thực tế chẳng hạn nhu 

cầu cần phải có chiến lược, có 

sự kết hợp trong mọi tình 

huống. 
    Mọi người ra về với  đầy 

khải tượng tươi mới về sự 

kết hợp, kể cả trong việc dạy 

Anh Ngữ, huấn luyện và nâng 

đỡ lãnh đạo, cứu trợ & phát 

triển cộng đồng, và cổ động 

các hội thánh toàn quốc tham 

gia vào các Phong Trào Cơ 

Đốc Thế Giới. 
   Đại hội lãnh đạo trẻ kỳ tới 

vào năm 2015. Thân mời lãnh 

đạo trẻ các hội thánh địa 

phương cùng tham dự. 



 Chúng tôi rất là bận rộn 

trong những tháng qua tại 

Viện Thần Học Úc Đại Lợi. 

Một vài chi tiết như sau: 
* Hội Thảo về Xây Dựng Đội 

Ngũ ( Brisbane) và Giải quyết  

Xung Khắc ( Adelaide). 
*Lễ Bế Giảng chương trình 

huấn luyện ( cả 6 quyển Cuộc 

Đời Chúa Cứu Thế đã hoàn 

tất !) dành cho anh chị em 

người Hmong ở Cairns. 
* Thu âm buổi giới thiệu lớp 
Tư vấn  về Cơ Đốc do Mrs 

Diana  Williams hướng dẫn. 
*Mở lớp Giáo dục cao cấp về 

Tiên tri  trong Kinh Thánh 

( Sydney ).     

* Mở lớp  Tư tưởng  & Lịch 

sử  Hội Truyền Giáo Phúc 

Âm Liên Hiệp ( C & MA).  

Diễn giả cho lớp học này là 

Mục Sư Tiến sĩ Ken Draper 

từ Canada. 
   Ngoài ra chúng tôi còn tiếp 

tục liên hệ và kết hợp với 

Trường Mục Vụ Úc Đại Lợi 

(ACOM). Có nhiều tiến triển 

về giáo 

dục cao 

cấp và 

huấn 

nghệ. 

 

  

 

Chúng tôi mong sẽ chia sẻ với 

mọi gia đình Phúc Âm Liên Hiệp 

về những thay đổi trong năm 

2014. 
   Xin tiếp tục cầu nguyên cho 

chúng tôi để  Chúa dẫn dẳt 

chúng tôi trong mọi sự. 

Viện Thần Học 

Trang 2 Liên Kết 

Hội Đồng Bồi Linh Mục sư & Truyền Đạo 2013  –  Nhìn về tương lai 

 Hội Đồng Mục Sư & 

Truyền Đạo  2013 là thời 

điểm thông công ngọt ngào  

cho mọi tôi tớ Chúa từ khắp 

nơi gom về.. Đó quả là thời 

điểm đầy khích lệ khi nhiều 

tôi tớ Chúa người Việt đã 

cùng  tham gia  với chúng tôi 

trong một số buổi họp. Đây 

là lần đầu tiên Hội Đồng có 
hai nguồn ngôn ngữ Tiếng 

Anh và Tiếng Việt. Mục Sư 

Tiến Sĩ Trần Trọng Nha, 

Viện Trưởng Viện Thần Học 

Liên Hiệp California, Hoa 

Kỳ ,là diễn giả cho nhóm 

tiếng Việt tập trung vào  lịch 

sử Hội Phước Âm Liên Hiệp. 

Mục sư Tiến Sĩ Ken Draper 

từ Đại học Ambrose, Cal-

gary, Canada, là diễn giả cho 

nhóm tiếng Anh, cùng chủ đề 

đó. 
    Điểm nhấn mạnh quan 

trọng của Hội Đồng là làm 

cách nào chúng ta có thể học  

được những bài học từ lịch 

sử Hội  C & MA  và áp dụng 

những bài học đó vào thế kỷ 

Tiến sĩ Peter Laughlin 

21. 
 Như một nguồn ánh sáng 

để bổ xung, Văn Phòng Tổng 

Hội đã có ý định soạn thảo 

lịch sử   C & MA  Úc Đại 

Lợi từ năm 1969.  Mặc dù 

bản thảo đã được  chuẩn bị 
từ 1992 nhưng cũng cần 

phải có một bản đầy đủ chi 

tiết hơn. Thật lạ lùng thay,  

Chúa đã dự bị Tiến sĩ  Ken 

Draper để góp phần giúp đỡ  

phần cuối của công việc này. 

Tiến sĩ Ken Draper rất quan 

tâm đến  C & MA  Úc Đại 

Lợi và sẵn lòng giúp đỡ 

chúng ta “ nhớ “ lại lịch sử. 

Tiến sĩ Ken Draper đã ở lại 

sau Hội Đồng mấy tuần lễ 

để phỏng vấn nhiều người , 

hầu khám phá thêm nhiều 

chi tiết về lịch sử Hội Phúc 

Âm Liên Hiệp  Úc Đại Lợi. 

Kết quả  những buổi phỏng 

vấn này sẽ được ghi chép lại 

rõ ràng và đó  là bằng chứng 

những gì Chúa đã làm tại Úc 

Đại Lợi trong giai đoạn này.  

Tiến sĩ  Ken Draper 

 
“Làm cách 
nào chúng 
ta có thể 
học được 
những bài 
học từ lịch 
sử Hội 
Phước Âm 
Liên Hiệp và 
áp dụng 
những bài 
học đó vào 
thế kỷ thứ 
21?” 

 

 Hội Đồng Thường Niên  

lần thứ 45 của C & MA được 

tổ chức tại Canberra từ Thứ 

Tư ngày 5 đến Thứ Bảy ngày 

8 Tháng Hai 2014. Để biết 

mọi chi tiết vào xem trang 

mạng www.cma.org.au   
Thân mời mọi người trong 

gia đình Phước Âm Liên Hiệp 

cùng tham gia các buổi thờ 

phượng chung, cầu nguyện 

tha tội, lắng nghe các bài giảng 

đầy ơn và cùng khích lệ lẫn 

nhau. Một bửa cơm trưa dành 

cho quí bà sẽ được tổ chức 

vào Thứ Sáu và  buổi hội thảo 

cho các nhà lãnh đạo sẽ được 

tổ chức vào Thứ Bảy. 
Tất cả các buổi họp đều 

được tổ chức tại University 

House là một phần của Austra-

lian National University. 
Tiến sĩ David Chotka là diễn 

giả năm nay với chủ đề “Trái 

Tim Bốc Cháy”. Tiến sĩ Chotka 

là Mục Sư Trưởng của Spruce 

Grove  Alliance Church, Ed-

monton Canada và cũng là  

người chủ tọa của Toán Cầu 

Nguyện Phước Âm Liên Hiệp. 

Hội Đồng Thường Niên Canberra 2014 

Tiến sĩ  Trần Trọng Nha 

Adelaide Workshop Participants 

http://www.cma.org.au


  Hội Thánh Quốc Tế Antioch 

được  thành lập tại Brisbane bởi 

Mục Sư John và bà Vivian Moy vào 

năm 1991. Mục sư John được Hội 

Phúc Âm Liên Hiệp Hoa Kỳ gởi 

đến để kiện toàn công việc tại 

Úc. Chỉ trong vòng vài năm, Hội 

Thánh đã phát triển gồm 3 nhóm 

Tiếng Quảng Đông, Tiếng Anh và 

Tiếng Quan Thoại với  

khoảng 250 tín đồ tham dự. 

Ba nhóm này hoạt động như 

3 hội thánh độc lập nhưng  

có mối thông công tốt đẹp, 

cùng nhau sử dụng chung 

một cơ sở nhà thờ. Hội 

Thánh tiếp tục  phát triển 

dưới sự chăm sóc của các vị 

Mục Sư khác 

nhau. 
   Cơ sở nhà 

thờ quá nhỏ 

chỉ đủ chỗ 

cho 150 

người. Rõ 

ràng không đủ 

chỗ cho 3 hội 

thánh đang 

Giới Thiệu Hội Thánh Phúc Âm Liên Hiệp Người Hoa  tại Brisbane 

Mục Sư Andrew & và bà Sarah Kim 

Philippines cần sự có mặt của 

Mục sư Kim để chăm sóc. Sau 

khi tham khảo với lãnh đạo 

của Hội Thánh Phúc Âm Liên 

Hiệp Hills ,người ta đã quyết 

định Mục sư Kim phải từ 

nhiệm chức vụ Mục sư quản 

nhiệm của Hội Thánh Hills để 

đi nước ngoài lo cho mục vụ 

hải ngoại và sinh sống tại 

Manila, Philippines. 
   Mục sư Kim hiện nay là 

Mục sư Trưởng của Hội 

Thánh New Life Ministry tại 

Manila với khoảng 800 tín đồ 

tham dự. Ông quan hệ chặt 

chẽ với C & MA  Philippines, 

dạy học tại trường Cao Đẳng 

 Mục sư Andrew Kim và Bà 

Sarah Kim là ai và họ đang làm 

gì? Gia đình họ Kim đến với 

Hội Thánh Phúc Âm Liên 

Hiệp  Hills (HAC) vào năm 

2002 và Mục sư Kim là Mục 

sư Phụ Tá cho hội thánh tại 

đó (Hội Thánh Đại Hàn). Gia 

đình Mục sư Kim đồng thời 

cũng đã thành lập các Trường 
Huấn Luyện Môn Đồ (DTS) 

tại Myanmar, Philippines, Thai-

land và Cambodia và điều này 

đã khiến họ phải sống ở ngoại 

quốc một khoảng thời gian 

dài. Những người tốt nghiệp 

từ trường DTS đã thành lập 

thêm 5 hội thánh nhỏ nữa tại 

Trang 3 Ấn Bản 5 

Rev Daniel and Mrs Christabel Lam 

Tin tức cập nhật về  gia đình Snowdons  và gia đình Comans 

    Gia đình Snow-

dons đã định cư lại ở 

Brisbane. Jon đã ghi 

danh  Đại học vào 

năm tới. Fionna đang 

dạy Tiếng Anh tại 

trường TAFE. Molly và 

Briana đang học tại 

trường ở địa phương. 
   Họ đang tìm kiếm ý 

Chúa về việc trở lại 

công tác mục vụ hải 

ngoại. 

lớn mạnh ở SunnyBank.  
   Hội Thánh Quảng Đông 

đã quyết định mua một 

khu đất riêng hồi năm 

2002 tại Rochedale. Vào 

năm 2009, cơ sở đã hoàn 

tất, họ dọn vào với danh 
xưng là Hội Thánh Phúc 

Âm Liên Hiệp Người Hoa 

Brisbane (BCAC). 
   Hiện nay, Hội Thánh 

Phúc Âm Liên Hiệp Người 

Hoa Brisbane là một Hội 

Thánh Người Hoa sinh 

động với 3 nhóm Tiếng 

Quảng Đông, Tiếng Anh 

và Tiếng Quan Thoại. 
   Có những lúc khá thách 

thức với hội thánh nhưng 

Chúa là Đấng Thành Tín. 

Gia đình Coman 

Mục sư Andrew Kim và bà 

Sarah Kim 

Gia đình Snowdon 

Liên Hiệp và tiếp tục 

các mục vụ tại hải 

ngoại. 
   Mục sư Kim vẫn  còn 

làm việc với  
C & MA Úc Đại Lợi và 

là thành viên của Hội 

Thánh Phúc Âm Liên 

Hiệp Hills công tác tại 

nước ngoài. 
    Hội Thánh Phúc Âm 

Liên Hiệp Hills vẫn tiếp 

tục yểm trợ cho các 

nhân viên hải ngoại của 

Hội Phúc Âm Liên Hiệp. 
   Xin chúc mừng Mục 

vụ của gia đình Mục sư 

Kim ! 

 Gia đình Comans đã trở lại Úc 

và đang thuyết trình về vấn đề 

truyền giáo tại các hội thánh. Tạ 

ơn Chúa , tư cách thường trú 

nhân  của Teresa đã được chấp 

thuận. Họ hiện sống ở vùng 

Nam Sydney. Mike sẽ tiếp tục 

học thêm Cao Học về Phát 

Triển Quốc Tế và Teresa sẽ tìm 

việc làm  khi mọi sự ỗn định. 
  Họ có ý đinh trở lại Philippines 

trong tương lai để lo cho Mục 

vụ tại đó. 
   Xin cầu nguyên cho họ trong 

giai đoạn chuyển tiếp này. 

   Cả ba nhóm đều rất 

quan tâm đến việc lớn lên 

trong  hình ảnh Đấng 

Christ và chứng đạo cho 

cộng đồng chung quanh. 

 

 

  

Họ yêu mến Hội Phúc Âm Liên 

Hiệp Úc Đại  Lợi và  nhờ chúng 

ta đặc biệt cầu thay cho họ khi 

họ phục vụ tại các nước ngoài. 



 Các bạn có biết rằng  C & 

MA  Hoa kỳ đã không chấp 

nhận bản Tín Lý cho đến mãi 

năm 1965 và cuối cùng  đã 

tuyên bố  là một giáo phái mãi 

đến năm 1974? 
   Nhìn lại xã hội thời  1887, 

việc xác lập tình trạng giáo 

phái và bản Tín lý quả có hơi 

trễ. Để hiểu tại sao điều này 

lại mất quá lâu như vậy, thiết 

tưởng chúng ta cần nhớ lại 

thời đầu tiên của phong trào 

ngày nay chúng ta gọi  Hội 

Truyền Giáo Phúc Âm Liên 

Hiệp (TGPALH). 
   Hội TGPALH đầu tiên gồm 

những người từ các nguồn 

gốc khác nhau. Thực tế ra, 

người viết bản Tín Lý đầu 

tiên, Tiến sĩ George Parding-

ton,  chính Ông lại là người 

thuộc Chính Thống Giáo. 
   Simpson và các hội viên ban 

đầu của Hội TGPALH cũng 

chưa từng nghĩ đến việc khai 

sinh  một giáo phái. Họ chỉ 
muốn  có một phương tiện 

dạy dỗ và thông công với 

nhau hầu có một đời sống sâu 

nhiệm trong Chúa và ít nhất 

là gởi được các giáo sĩ đến 

với nhiều người. 
   Vậy điều gì sau đó đã đưa 

Hội TGPALH  thành một giáo 

phái? Chương trình Truyền 

Giáo thành công, cùng việc tài 

trợ cho chương trình đó là 

một trong những lý do chính 

yếu đòi hỏi những cơ cấu 

phức tạp hơn. Hơn thế, các 

Hội Thánh địa phương độc 

lập ở Bắc Mỹ đang lớn lên đã 

nhìn vào Hội Truyền giáo 

Phúc Âm Liên Hiệp để trông 

chờ sự hướng dẫn và yễm 

trợ cho họ 
   Hội TGPALH có một 

hương vị khác biệt. Chẳng 

hạn nó không có  truyền 

thống chuyên sâu trên mọi 

vấn đề thần học cũng  như 

vấn đề xã hội . Nó chỉ tập 

trung vào việc truyền giáo 

trong nước cũng như hải 

ngoại mà thôi. Điều này đã in 
sâu trong suy nghĩ của Hội 

TGPALH. 
   Vài  Hội thánh khác có 

truyền thống  tập trung vào 

các vấn đề  Quản trị & Điều 

hành hội thanh ( Episcopal, 

Presbyterial, Congregational). 
Một số khác nhắm vào chi 

tiết xưng tội đức tin. Tiến sĩ 
A.B. Simpson dù có đồng ý 

với tầm quan trọng của việc 

Quản trị & Điều hành hội 

thánh, Ông chỉ tập trung vào 

việc Truyền giáo trên thế 

gian này.Vì thế, đã có  sự linh 

động trong một số lãnh vực 

về giáo lý và thực hành. 
   Hội TGPALH ngày nay 

chọn sự hiểu biết về Truyền 

Giáo làm trọng tâm.  Chúa 

Jesus Christ là Đấng Cứu 

Chuộc, Đấng Thánh Hóa, 

Đấng Chữa Lành, và là Vua 

Hồi Lai. Khuyến khích mọi 

người trong hội TGPALH 

bước đi sâu nhiệm hơn trong 

Chúa và làm sáng danh Chúa 

trong các nước. Vì những lý 

do đó, Hội TGPALH mở 

rộng  vòng tay làm việc với 

những ai biết nắm giữ Đấng 

Christ, lấy Truyền Giáo của 

Ngài làm trọng tâm, dù có 

quan điểm khác biệt về vấn 

đề khác. Đó mới chính là 

nhiệm vụ Chúa muốn chúng 

ta quan tâm. 

Hội Phúc Âm Liên Hiệp Ban Đầu 

Trang 4 Liên Kết 

Dr. A. B. Simpson 

Kim Châu đại diên cho Úc Đại 

Lợi đã đến Thái Lan. Một lần 

nữa , đây là kinh nghiệm tuyệt 

vời về huấn luyện và truyền 

giáo cùng với các thanh niên 

các hội thánh khác quanh khu 

vực Châu Á Thái Bình Dương. 
   Đại hội đã xây dựng nền 

tảng vững chắc  qua khóa 

huấn luyện truyền giáo KAI-

ROS , tạo sự mạnh mẽ trong 

việc chứng đạo thông qua 

Chương trình Huấn luyện 

Chứng đạo Kết hợp các Hội 

Thánh(CPE). 

Ngợi khen Chúa vì có những  

 Từ ngày 12-14/7/2013 , trại 

Thanh Niên Liên Hiệp Naga 

Bush  đã được tổ chức tại 

Tây Úc. Con số tham dự 

vượt quá sự mong đợi với 

mục tiêu  khuyến khích mối 

thông công nhiều hơn giữa 

các hội thánh đã đạt được. 

Cám ơn Hyran Holmes thuộc 

nhóm Thanh Niên Liên Hiệp 
đã giúp cho buổi cắm trại 

được dễ dàng. 
   Trong Tháng Bảy, chuyến 

Truyền giáo của Thanh Niên 

Các Hội Thánh Châu Á Thái 

Bình Dương ( APAC ) với 

Mục Vụ Thanh Niên Toàn Quốc  

Rev Steven Laughlin 
Chair AYA Team 

người được trang bị cho công 

việc của Vương Quốc Đức Chúa 

Trời. 
 Hãy bắt đầu chuẩn bị cho 

chuyến sắp tới! 

 Đại hội  :” Desire Conference 2013 “ ( Hội Đồng 

Adelaide 2013) sắp diễn ra. 
Đại hội Thanh Niên Liên Hiệp Vietnam thuộc thế 

hệ thứ hai sẽ được tổ chức tại Adelaide vào Tháng 

12, 2013. 

   Hãy theo dõi chi tiết  và ghi danh nơi trang mạng: 

      www.allianceyouth.org.au 

    

   Số chỗ có hạn ! 

Hội Truyền Giáo 

Phước Âm Liên Hiệp 

  

Điện thoại (02) 6282 2900 

Fax (02) 6282 1911 

national.office@cma.org.au 

http://www.cma.org.au 

  

PO Box 336 

Curtin ACT 2605 
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