
“Làm cho tôi nên giống như Ngài” (Phi-líp 3:10) 

 
 

Ngày 05 tháng 03 năm 2015 

 

Kính gửi: 

Quý Mục sư / Truyền đạo, Ban Chấp Hành và con cái Chúa, 

thuộc các Hội Thánh Tin Lành người Việt tại Úc và khắp thế giới. 

 

Thưa quý Mục sư / Truyền đạo, Ban Chấp Hành và con cái Chúa, 

 

Cảm tạ Chúa, cứ mỗi hai năm một lần, Hội Đồng Bồi Linh Toàn Quốc của Hội 

Thánh Tin Lành Việt Nam thuộc Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp tại Úc 

được tổ chức để mọi người tham dự được bồi linh, huấn luyện và thông công. Tôi 

xin được thay mặt Ban Tổ Chức để gửi thư mời và giới thiệu này đến quý Mục sư / 

Truyền đạo, Ban Chấp Hành và con cái Chúa để xin phổ biến và kính mời tham dự. 

 

Chi tiết như sau: 

 

ĐIẠ ĐIỂM VÀ THỜI GIAN: 

Hội Đồng Bồi Linh Toàn Quốc của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam thuộc Hội 

Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp tại Úc được tổ chức tại trung tâm Stanwell Tops, 

từ ngày 01/01 đến ngày 04/01/2016. 

Thêm vào đó, trong thời gian và địa điểm này sẽ có một buổi dành cho Hội Đồng 

Hiệp Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp Việt Nam Thế Giới. Hội Đồng này sẽ 

quy tụ nhiều Mục sư, Truyền đạo từ Bắc Mỹ, Âu Châu, Việt Nam và các cánh đồng 

truyền giáo. 

(Cả hai Hội Đồng này mở rộng cho quý Mục sư, Truyền đạo và con cái Chúa thuộc 

các hệ phái Tin Lành.) 

 

CHỦ ĐỀ: 

Chủ đề của Hội Đồng là “Giống như Đấng Christ”, dựa theo Phi-líp 3:10, “làm cho 

tôi nên giống như Ngài.” Chủ đề này được chọn vì hơn lúc nào hết, con cái Chúa 

cần hiểu rõ mục đích mình được cứu là để trở nên giống như Chúa Cứu Thế Jesus 

càng hơn, và qua đó đời sống chúng ta sẽ là đời sống đắc thắng. 

 

DIỄN GIẢ: 

 Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội Trưởng II, Hội Thánh Tin Lành Việt 

Nam (Miền Nam). Mục sư sẽ có bốn bài giảng luận trong giờ thờ phượng. 



“Làm cho tôi nên giống như Ngài” (Phi-líp 3:10) 

 Mục sư tiến sĩ Trần Trọng Nha, Viện Trưởng Viện Thần Học Liên Hiệp và là 

quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Garden Grove, CA., Hoa Kỳ. 

Mục sư sẽ có bốn bài huấn luyện về “Nếp sống Cơ Đốc cao đẹp”. 

 Mục sư Lemous Philemol,  vốn là một bác sĩ y khoa, nhưng đã đáp lại tiếng 

kêu gọi của Chúa để chịu huấn luyện tại Viện Thánh Kinh Thần Học; và hiện 

là quản nhiệm Hội Thánh Buôn Ea Rang, Dak Lak, Việt Nam. Mục sư sẽ có 

bốn bài giảng luận trong giờ hiệp nguyện. 

 Mục sư tiến sĩ Marc Rader, từng là giảng viên của viện thần học Morling; và 

hiện là quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít tại Gymea, Sydney. Mục sư sẽ là diễn 

giả cho những người thông thạo Anh ngữ. 

 

 

CẦN BIẾT THÊM: 

 Quý Mục sư, Truyền đạo và Bà từ Việt Nam đến tham dự Hội Đồng sẽ 

được đài thọ chi phí ăn và ở trong những ngày Hội Đồng (01/01 – 

04/01/2016); nhưng chi phí vé phi cơ khứ hồi, bảo hiểm sức khoẻ, và ăn ở 

những ngày trước hay sau Hội Đồng xin tự túc. 

 Quý Mục sư, Truyền đạo và con cái Chúa tại Sydney và Úc tham dự Hội 

Đồng, nhưng không ăn và ở trong trung tâm, sẽ được Ban Tổ Chức đài thọ 

chi phí trả cho Trung Tâm. 

 Phiếu ghi danh và những chi tiết quan trọng khác được đính kèm, hoặc có 

thể vào website: www.tinlanhsydney.com.au 

 

Rất mong được đón tiếp quý Mục sư / Truyền đạo, Ban Chấp Hành và con cái 

Chúa khắp nơi. Nguyện xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời được sáng danh khi chúng 

ta càng lúc càng trở nên giống như Chúa Cứu Thế Jesus. 

 

Em-ma-nu-ên,  

 

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh 


