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HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM CMA ÚC CHÂU 

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TOÀN QUỐC 2013 

 Cùng hòa lòng với tất cả tôi con Chúa của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 

CMA Úc Châu, chúng tôi dâng lời tạ ơn Chúa về những phước hạnh lớn lạ mà 

Ngài đã ban cho trên Hội Thánh Ngài. Nhất là qua các kỳ Hội Đồng Bồi Linh, tình 

thông công giữa vòng các Hội Thánh và con dân Chúa càng thêm phần thắt chặt, 

lời Chúa đã khích lệ và tác động trên nhiều cuộc đời. Con dân Chúa từ các tiểu 

bang trên nước Úc cũng như nhiều nơi khác trên thế giới cùng đến tham dự với 

niềm hân hoan tay bắt mặt mừng để hiệp cùng nhau ra mắt thờ phượng và tôn vinh 

"Chúa trên muôn chúa, Vua trên muôn vua". 

 Để tiếp tục phát huy truyền thống và tinh thần tốt đẹp đó, Hội Đồng Bồi 

Linh của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam CMA Úc Châu được tổ chức tại thành 

phố Adelaide, tiểu bang Nam Úc. Chi tiết về Hội Đồng năm nay như sau: 

(1) Mục đích: Cùng khích lệ tôi con Chúa bước đi với Thánh Linh mỗi ngày 

và mặc lấy năng quyền thiên thượng để sống đắc thắng cho Chúa và làm sáng danh 

Ngài. 

(2) Thành phần ban tổ chức 

- Cố vấn: Mục sư Huỳnh Thiên Trung (chủ tịch Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 

CMA Úc Châu) 

- Trưởng ban: Ông Phi Ngọc Tòng 

- Phó ban: Ông Trần Thanh Hoàng 

- Thủ quỹ: Cô Như Jankowsi 

- Nghị viên: Nguyễn Vân Anh 

- Nghị viên: Nguyễn Hoàng Trung 

- Nghị viên: Cô Đặng Thị Bích Nhi 
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(3) Thời gian 

Từ chiều Thứ Bảy ngày 28 đến trưa Thứ Ba ngày 31 tháng 12 năm 2013 

 

(4) Địa điểm: Adelaide Meridien Hotel & Apartments 

21-39 Melbourne Street, North Adelaide, SA, 5006. 

 Đây là khách sạn 4 sao, phòng ốc có đầy đủ tiện nghi. Địa điểm này rất gần 

với sở thú, viện bảo tàng tiểu bang, cách trung tâm thành phố Adelaide và phố Tàu 

chỉ trong vòng 1 cây số. Vào những thì giờ thư thả, quý vị có thể đi bộ dọc theo 

dòng sông Torrens rất đẹp của thành phố Adelaide. 

 Nơi tổ chức Hội Đồng lần này có hai phòng nhóm lớn dành cho thanh niên 

và người lớn, ngoài ra cũng có một khu vực dành riêng cho thiếu nhi và nhi đồng 

sinh hoạt. 

 Ẩm thực: Đồ ăn Âu - Á đều có đầy đủ và rất thích hợp với chúng ta là người 

Việt Nam. Trái cây tươi được cung cấp mỗi ngày. Ngoài ra, dọc theo nơi tổ chức 

Hội Đồng có rất nhiều nhà hàng và quán cà phê. 

(5) Chủ đề: Bước Đi Với Thánh Linh 

(6) Câu gốc: "...hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều 

ưa muốn của xác thịt."- Ga la ti 5:16b. 
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(7) Diễn giả: 

Diễn giả dành cho người lớn 

(1) Mục sư tiến sĩ Trần Trọng Nha 

(USA) 

Mục sư tiến sĩ Trần Trọng Nha là Quản Nhiệm Hội 

Thánh Tin Lành Việt Nam tại Orange County. Ông 

cũng là Viện Trưởng Viện Thần Học Liên Hiệp 

(Alliance Theological College). Ông là diễn giả rất 

đầy ơn ở các Hội Đồng của các châu lục trong nhiều 

năm qua. Mục sư Trần Trọng Nha lập gia đình và có 

hai con, hiện đang sống tại Anaheim, California. 

 

 

(2) Mục sư Nguyễn Hữu Bình 

Sinh trưởng tại Điện Bàn- Quảng Nam, sau khi thân phụ qua đời. Ông được người 

mẹ gởi vào cô nhi viện Tin Lành tại Nha Trang. Đó cũng là thời gian mà ông ý 

thức được tiếng gọi của Chúa 

trong vai trò Mục sư. Ông chính 

thức bước vào Viện Thần Học 

Nha Trang từ năm 1973. Sau năm 

1975, ông được mời làm phụ tá 

nhiều Hội Thánh và được phong 

chức Mục sư vào năm 2003. Làm 

quản nhiệm Hội Thánh Gia Định 

năm 2005 và được ứng cử vào 

chức vụ tổng thủ quỹ Hội Thánh Tin Lành Việt Nam- Miền Nam và đồng thời 

kiêm lo hai công tác khác là: Uỷ viên chuyên trách Uỷ Ban Kiến Thiết và phụ trách 

phòng truyền thông website và Bản Tin Mục Vụ của Tổng Liên Hội Miền Nam- 

Việt Nam cho đến nay (2013). Ông cũng là diễn giả cho các Hội Đồng ở Ca na đa 
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và Âu Châu. Đây là lần thứ hai Mục sư Nguyễn Hữu Bình được mời làm diễn giả 

cho Hội Đồng của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam CMA Úc Châu. 

Diễn giả dành cho thanh niên 

(3) Reverend Steven Laughlin 

Steven Laughlin, is a ordained Youth Pastor from the Vietnamese Alliance 

Churches in Melbourne. He sits as the Chairperson of the “Alliance Youth of 

Australia” and is a lecturer in Theology at “Harvest Bible College”.  

Professionally Steven is a director of a Melbourne 

based Architectural & Legal Firm called “EKIST” 

and in his spare time volunteers as CEO of Hero 

International Ltd. A charity that empowers Asian 

youth who are experiencing cultural adversity to 

become heroes in their communities.  

Rev Steven and his Chinese wife Linda have two 

small children with Chinese names translated Light and Sky. 

 

(4) Truyền đạo Đoàn Khoa Nam 

(Australia): Truyền đạo Đoàn Khoa Nam hiện đang 

hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam CMA 

Kingsgrove- Sydney. Truyền đạo Nam cũng là diễn giả 

khá quen với các ban thanh niên ở các Hội Thánh Tin 

Lành CMA Úc Châu.  
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Diễn giả dành cho thiếu nhi & Nhi đồng 

(5) Nhóm Australia Children Ministries lo cho các em thiếu nhi và nhi đồng trong 

suốt kỳ Hội Đồng. 

Tại Hội Đồng lần này có các anh chị em của mục vụ thiếu nhi Nam Úc chăm lo các 

em trong suốt kỳ Hội Đồng. Họ là những người chuyên nghiệp đang hầu việc Chúa 

với Australia Children Ministries trong nhiều năm qua. 

 

(8) Lệ phí:  

Từ 18 tuổi trở lên $380.00 

Từ 13 tuổi – 17 tuổi $315.00 

Từ 5 tuổi – 12 tuổi $250.00 

Dưới 5 tuổi Miễn phí 

Vợ các Mục sư & Truyền đạo (CMA) Miễn phí 

 

Lời kết:  

 Để cho Hội Đồng được tràn đầy phước hạnh và đông vui, kính xin quý Mục 

sư & Truyền đạo quản nhiệm thông báo - khích lệ các Tín Hữu cùng tham dự Hội 

Đồng. Xin quý tôi con Chúa cầu thay cho Ban Tổ Chức được ơn sức và sự vui 

mừng trong Chúa để đón tiếp quý tôi con Chúa xa gần đến tham dự Hội Đồng. Đặc 

biệt cầu thay cho quý diễn giả được đầy dẫy thần quyền Chúa trong việc ban phát 

sứ điệp. Để mỗi Tín Hữu cam kết Bước Đi Với Thánh Linh trong năng quyền, đắc 

thắng đời sống cũ và làm vinh hiển danh Chúa qua nếp sống đạo hằng ngày. 

Kính mến trong Chúa 

Ban Tổ Chức 


