
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
WILLIAM FRANKLIN GRAHAM III 
Chủ tịch và CEO của Hiệp Hội Truyền Giáo Billy Graham 
Chủ tịch và CEO của tổ chức Samaritan’s Purse 
 

LÝ LỊCH 
 

Nhà Truyền giáo  
 
Mục sư Franklin Graham đã tổ chức buổi truyền giảng đầu tiên của Ông vào năm 1989 và 
hiện nay Ông đang tiến hành các Crusades, được gọi là Chương trình Truyền giảng của 
Hiệp Hội Truyền Giáo Billy Graham trên toàn thế giới. Ông đã công bố sứ điệp Phúc Âm 
trong hơn 275 Chương trình Truyền giảng tại 50 tiểu bang và lãnh thổ của Hoa Kỳ, và tại 
hơn 50 quốc gia kể từ năm 1989. Năm 2016, Franklin Graham đã phát động chiến dịch 
Decision America Tour kêu gọi mọi người cầu nguyện và tham gia vào các hoạt động dân 
sự địa phương tại 50 thủ đô của Hoa Kỳ, kết quả là nhiều chuyến thăm viếng tập trung 
theo khu vực đã được thực hiện. Mùa xuân này, Ông sẽ tiếp tục chia sẻ Tin Lành qua 
Chương trình Truyền giảng Chúa Yêu Bạn tại sáu thành phố ở Tidewater. 

 
Hiệp Hội Truyền Giáo Billy Graham đã bổ nhiệm Mục sư Franklin Graham làm CEO vào 
năm 2000 và làm Chủ tịch Hiệp hội vào năm 2001.  

 
Nhà Lãnh đạo Cơ Đốc 
Vừa là diễn giả và cũng là một tác giả, Mục sư Franklin thường xuyên đề cập đến các vấn 
đề đạo đức và xã hội hiện nay, kêu gọi Cơ Đốc nhân ủng hộ các giá trị Kinh Thánh và 
khích lệ họ tạo ra sự khác biệt trên thế giới này vì Phúc âm. Ông cũng chia sẻ quan điểm 
và ứng dụng Kinh Thánh liên quan đến các sự kiện quốc gia và thế giới đang diễn ra. 
Thông qua các tổ chức Ông đang lãnh đạo, Ông đã góp phần quan trọng trong việc giúp 
đỡ những người bị ảnh hưởng bởi các cuộc khủng hoảng bao gồm sự kiện 11/9 và các 
cuộc tấn công khủng bố khác; nội chiến ở Sudan; thiên tai, từ đợt bùng phát dịch Ebola ở 
Tây Phi đến các trận động đất ở Nhật Bản, Haiti và Trung Quốc. Ông đã gặp riêng năm 
tổng thống Hoa Kỳ cũng như các nhà lãnh đạo thế giới từ Châu Âu, Châu Phi, Châu Á và 
Châu Mỹ Latinh. 
 

 



 
Mục sư Franklin là Tổng biên tập của tạp chí Decision, “Evangelical Voice of Today”, 
chuyên đăng những sự hướng dẫn nền tảng của Kinh Thánh cũng như những câu chuyện 
cập nhật về các vấn đề và sự kiện trong thế giới ngày nay theo thế giới quan Kinh thánh. 
 
Nhân viên Cứu trợ Quốc tế 
Khi Mục sư Franklin mới ngoài hai mươi tuổi, Ông Bob Pierce, người sáng lập tổ chức 
Samaritan’s Purse, đã mời Mục sư Franklin cùng tham gia một sứ mệnh diễn ra trong sáu 
tuần tại châu Á. Chính trong thời gian đó, Mục sư Franklin đã cảm nhận được sự kêu gọi 
làm việc với những nạn nhân tại những khu vực trên thế giới bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, 
nạn đói, dịch bệnh, nghèo đói và thiên tai. Ông cho biết: "Tôi đã được kêu gọi đến những 
khu ổ chuột trên đường phố và những cống rãnh của thế giới."  

 
Mục sư Franklin được bầu vào hội đồng quản trị của tổ chức Samaritan's Purse năm 1978; 
một năm sau, sau khi Ông Pierce qua đời, Ông được bầu làm Chủ tịch. Hiện nay, ông là 
Chủ tịch và CEO của tổ chức cứu trợ và truyền giáo quốc tế có trụ sở tại Boone, Bắc 
Carolina. Tổ chức Samaritan's Purse hoạt động trong danh Chúa Jêsus Christ để cứu trợ 
và giúp đỡ các nạn nhân tại hơn 100 quốc gia. Tổ chức này có các văn phòng chi nhánh 
tại Canada, Anh quốc và nước Úc, cùng các đối tác và văn phòng hiện trường trên khắp 
thế giới. 
 
 
Sinh trưởng 
Mục sư William Franklin Graham III sinh ngày 14 tháng 7 năm 1952, là con thứ tư trong số 
năm người con của Nhà truyền giáo quá cố Billy Graham và người vợ quá cố - Bà Ruth 
Bell Graham. Ông lớn lên trong một ngôi nhà gỗ ở Dãy núi Appalachian ngoài vùng 
Asheville, Bắc Carolina. Hiện nay Mục sư Franklin sống ở Boone, Bắc Carolina cùng với 
vợ là Bà Jane. Họ có bốn người con đã lập gia đình—Will, Roy, Edward và Cissie—và 13 
đứa cháu. 
 

 
Trong cuốn tự truyện “Nổi loạn có lý do” (Rebel with a Cause) của mình, Mục sư Franklin 
đã giải thích rằng “nếu chỉ là con trai của Billy Graham thôi thì tôi sẽ không được lên thiên 
đàng.” Ông biết rằng mình được kêu gọi để làm nhiều việc hơn nữa trong cuộc đời mình 
và để có sự cam kết thực sự với Chúa. Vì vậy, ở tuổi 22, sau một thời gian nổi loạn và đi 
du lịch khắp thế giới, Mục sư Franklin đã dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa Jêsus Christ 
khi đang ở một mình trong phòng khách sạn tại Giê-ru-sa-lem. 

 

  



 
 
WILLIAM FRANKLIN GRAHAM III 
 

TIỂU SỬ 
 
Ra đời 
William Franklin Graham, III 
14 tháng 7 năm 1952 
Tại Asheville, Bắc Carolina 
 
Cha mẹ 
Cha mẹ quá cố, Ông William Franklin 
“Billy” Graham, Jr., và Bà Ruth Bell 
Graham 
 
Kết hôn 
Bà Jane Austin Cunningham Graham,  
vào năm 1974 
 
Các con 
William Franklin “Will” Graham, IV, 
sinh năm 1975 
Roy Austin Graham, sinh năm 1977 
Edward Bell Graham, sinh năm 1979 
Jane Austin “Cissie” Graham Lynch, 
sinh năm 1986  
 
Cháu 
13 đứa cháu

Nơi sinh sống 
Boone, Bắc Carolina 
 
Học vấn 
Montreat College (A.S.), năm 1974 
Appalachian State University (B.A.), 
năm 1978 
 
Phong chức 
Tại Grace Community Church, 
Tempe, Arizona, năm 1982 
 
Chức vụ 
Chủ tịch và CEO của tổ chức 
Samaritan’s Purse (tổ chức cứu trợ 
quốc tế) 
Chủ tịch và CEO của Hiệp hội Truyền 
giáo Billy Graham  
 
Hội đồng Quản trị 
Hiệp hội Truyền giáo Billy Graham  
Tổ chức Samaritan’s Purse 

  



 
Xuất bản 

 1983: Bob Pierce: This One Thing I Do (Word) 
 1995: Miracle in a Shoe Box (Thomas Nelson) 
 1995: Rebel With a Cause: Finally Comfortable Being Graham (autobiography, 

Thomas Nelson) 
 1998: Living Beyond the Limits: A Life in Sync With God (Thomas Nelson) 
 2002: The Name (Thomas Nelson) 
 2003: Kids Praying For Kids (Thomas Nelson) 
 2003: All For Jesus (coauthored with Ross Rhoads, Thomas Nelson) 
 2005: A Wing and a Prayer (Thomas Nelson) 
 2011: Billy Graham in Quotes (Thomas Nelson) 
 2012: The Sower: Finding Yourself in the Parables of Jesus (Worthy) 
 2013: Operation Christmas Child: A Story of Simple Gifts (B&H Publishing) 
 2016: Rocks, Dirty Birds, and Briars (Worthy Inspired) 
 2018: Through My Father’s Eyes (Thomas Nelson) 
 
Vinh dự 
 Honorary Chairman, 2010 National Day of Prayer 
 William Booth Award, presented by The Salvation Army 
 Whitworth College, honorary doctorate 
 Toccoa Falls College, honorary doctorate 
 LeTourneau University, honorary doctorate 
 LeesMcRae College, honorary doctorate 
 National University, honorary doctorate 
 Liberty University, honorary doctorate 
 1999 “Tar Heel of the Year” by The News & Observer (Raleigh, N.C.) 
 2002 “Daniel of the Year” by WORLD magazine 
 2014 “Watchman Award” by Family Research Council 
 Hall of Faith, Southern Baptist Convention Evangelists 

 


