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Kính gởi quý tôi tớ, con cái Chúa! 
Chúng ta cám ơn Chúa vì trong mùa Giáng Sinh phước hạnh vừa qua, các Hội Thánh đã lo trang trí, tập hát, tổ 

chức lễ truyền giảng, tại các buổi nhóm thờ phượng nhân ngày lễ “Mừng Chúa Giê-xu Giáng Sinh.” Tạ ơn Chúa có một số 
thân hữu đến tham dự và nghe tin lành trong dịp Lễ Giáng Sinh, và có người tin nhận Chúa. Vào những ngày cuối năm, 
và chuẩn bị bước sang năm mới 2016, chúng ta cần ơn sức mới và khải tượng từ nơi Chúa, để có thể “hầu việc Chúa cách 
vui mừng hớn hở” (Thi Thiên 100: 2) và qua đó đem lại những kết quả cho Ngài. 

Nhân dịp cuối năm 2015, kính mời quý vị chúng ta hãy nhìn lại một số công việc trong thời gian qua mà Chúa đã 
ban cho, qua đó chúng ta có thể cầu thay, góp của, góp công hiệp một lòng để giảng tin lành phát triển nước Ngài cho 
đồng bào Việt Nam trên đất nước Camboth này. 

Nguyện Chúa ban phước trên quý Hội Thánh. 
 

Những Sinh Hoạt Trong Hội Thánh Kể Từ Tháng 6/2015 Cho Đến Nay: 
 

Chương Trình Huấn Luyện Người Hầu Việc Chúa – Trường 
Kinh Thánh ATC.  
Từ ngày 15-17, và 20-21/7/2015. Mục sư-Giáo sư Đỗ 
Thiệu Cường đến giảng dạy môn học: “Phương Pháp Giải 
Quyết Xung Khắc.” Cảm tạ Chúa qua môn học này anh chị 
em có dịp nhìn lại chính mình, và có sự thay đổi thái độ 
trong cách đối xử với người khác.  
 
 
 
 
 
 
 

 
(Ms Đỗ Thiệu Cường và các học viên Trường ATC)  
Qua môn học này, các học viên có thêm được kiến thức 
để nhận biết những nguyên nhân dẫn đến xung đột, và 
làm giảm những xung khắc trong Hội Thánh.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (Quang cảnh trong lớp học)  

Môn Học: Chiến Lược Phát Triển Hội Thánh 
 
Từ ngày 28-29-30/09 – 1-2/10/2015 vừa qua, Ban Điều 
Hành của Viện Thần Học Liên Hiệp ATC đã cử Mục sư-
Giáo sư Lê Trung Thành qua giảng dạy môn học: “Chiến 
Lược Phát Triển Hội Thánh.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (Ms Lê Trung Thành và các học viên Trường ATC)  
Cám ơn Chúa qua môn học này anh chị em được học 
những kinh nghiệm thực tế trong chức vụ của giáo sư, có 
thời giờ chia xẻ, và khích lệ lẫn nhau để cùng phát triển 
Hội Thánh trong hoàn cảnh tại Camboth.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (Ms Lê Trung Thành dạy trong lớp học)  
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Huấn Luyện Dạy Thiếu Nhi Bằng Tranh Không Lời.  
Vào ngày 1/8/2015, Chúa cho ông Lê Tự May từ Hoa Kỳ 
qua huấn luyện các giáo viên dạy các em thiếu nhi qua 
tranh ảnh không lời.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     (Ông Lê Tự May chụp hình lưu niệm)  
Đây là một phương pháp mới học Kinh Thánh bằng tranh 
ảnh dựa trên Kinh Thánh. Tạo cho các em vui thích học 
qua những hình ảnh. Những người tham dự khóa học này 
được cấp Chứng Chỉ sau khi hoàn tất khóa học.  
 
Trại Hè Thanh Niên Liên Hội Thánh  
Như đã dự định trước, năm nay Trại Hè Thanh Thiếu Niên 
Liên Hội Thánh đã diễn ra vào ngày 12-14/08/2015. Do 
anh Trần Văn Sỏn hướng dẫn, và Mục sư Nguyễn Hoàng 
Tuấn Anh cố vấn cho các em Thanh Niên. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Thanh Niên Liên Hội Thánh chụp hình lưu niệm)  
 Năm nay Ban Thanh Niên Liên Hội Thánh đã đi Siem Riep. 
Trong kỳ Trại Hè này có khoảng 60 em thanh niên ở các 
Hội Thánh đã tham gia trong chuyến đi.  
Chủ đề kỳ Trại Hè lần này là: “Thêm Lên Trong Đấng 
Christ” dựa trên 2 Phi-e-rơ 1: 3-11. Các diễn giả trong kỳ 
Trại lần này gồm có bác Lê Tự May, Ms Phương Văn Vinh, 
và cô Giáo sĩ Kim Ngọc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Cô Giáo sĩ Kim Ngọc chia xẻ Lời Chúa)  
Cảm tạ Chúa qua kỳ Trại Hè này các em được học Lời 
Chúa, giao lưu với các bạn trong các Hội Thánh. Các em 
cũng có dịp gặp gỡ các bạn mới và gặp lại cô Giáo sĩ Kim 
Ngọc ở tỉnh Siem Riep.  
 
Chương Trình Thần Học Mở Rộng- TEE 
Hiện nay có hai lớp Thần Học Mở Rộng, lớp Q1, mở tại 
Hội Thánh Sài Gòn 1, do anh Trần Văn Sỏn và Ms Martin 
phụ trách dạy, có 7 học viên tham gia học. Lớp Q6, tại Hội 
Thánh Mekong, Ms Phương Văn Vinh phụ trách dạy tiếp 
tục từ lớp học mà Mục sư Phạm Văn Tín đã dạy trước 
đây, hiện có 5 người đang học, khoảng tháng 3 năm 2016 
là hoàn tất quyển 6.  
 
 

 

 

 

 

 

 

(Các học viên đang làm bài tập trong lớp học)  
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng nhắm vào những thanh niên 
có tấm lòng hầu việc Chúa. Qua chương trình này các em 
được đào tạo để trở thành những nhân sự góp phần phục 
vụ Chúa cách đắc lực trong Hội Thánh. Cảm tạ Chúa 
chương Thần Học Mở Rộng giúp huấn luyện những nhân 
sự lãnh đạo dài hạn, phù hợp với hoàn cảnh của Hội 
Thánh người Việt tại Camboth.  
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Nhóm Ngày Lễ Phụ- Mẫu. 
 Vào ngày Thứ Bảy 06/06/2015, Ban Phụ Nữ Liên Hội 
Thánh, do cô Phạm Thị Ái hướng dẫn, đã tổ chức ngày Lễ 
nhớ ơn cha mẹ, tại Hội Thánh Mekong.  
Với chủ đề: “Nhớ Ơn Phụ-Mẫu” cô Judy chia xẻ Lời Chúa 
để nhắc nhở những người con cháu nhớ đến công nuôi 
dưỡng của cha mẹ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ms/Gs Martin thay mặt tặng quà)  
Tham dự có khoảng bốn mươi người, bao gồm những 
người cha, người mẹ trong Hội thánh. Buổi nhóm đã diễn 
ra cảm động, và vui vẻ. Sau buổi nhóm những gia đình đã 
có bữa ăn chung với nhau cách thân mật và đầm ấm.  
 
Nhóm Bồi Linh Phụ Nữ Liên Hội Thánh 
Vào ngày Thứ Bảy 05/12/2015 vừa qua, Ban Phụ Nữ Liên 
Hội Thánh đã tổ chức nhóm Bồi Linh Phụ Nữ cuối năm lần 
thứ IV.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ban Phụ Nữ và quý ông chụp hình lưu niệm)  
Cô Thúy Hiền chia xẻ Lời Chúa, với chủ đề: “Tấm Gương 
Bà Lê-a”, dựa trên Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký 29: 31-
36, 30: 9-21. Có khoảng hơn hai mươi chị em phụ nữ 
tham dự. Cảm tạ Chúa cho chị em nhóm học Lời Chúa, 
cầu nguyện, chia xẻ thông tin, và thông công với nhau 
trong tình yêu của Chúa.  
 

Lễ Bổ Nhiệm Truyền Đạo Sok Điệp  
Sau khi tốt nghiệp Trường Kinh Thánh Ê-lim hai năm, và lo 
chăm sóc với Hội Thánh Prek Kdam một năm. Ngày Chúa 
Nhật 19-07-2015, Ban Trị Sự Tổng Hội & Ban Giáo Sĩ đã 
làm lễ Bổ Nhiệm cho thầy Sok Điệp chính thức làm Truyền 
đạo quản nhiệm tại Hội Thánh Prek Kdam.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(Ms Đỗ Thiệu Cường, Ban Giáo Sĩ, Ban Trị Sự Tổng Hội, và 
Ban Chấp Sự Hội Thánh Prek Kdam cầu nguyện cho chức 
vụ thầy cô Sok Điệp & Mỹ Duyên)  
Buổi nhóm diễn ra có sự tham dự của Ms Đỗ Thiệu Cường 
(Giáo Hạt Trưởng Canada) Ông bà Giáo Sĩ Jeff William 
(thay mặt cho Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp tại 
Cambodia) ông bà Ms/Gs Judy John Martin, và cô Gs 
Hetty, cùng toàn thể quý con cái Chúa tại Hội Thánh Prek 
Kdam. Ms Cường giảng sứ điệp khích lệ chức vụ thầy Sok 
Điệp và Hội Thánh để cùng hiệp tác gây dựng và phát 
triển Hội Thánh tại làng Prek Kdam.  
 
Hội Đồng Tổng Hội Cuối Năm 2015 
Theo lịch trình dự định, sau Lễ Giáng Sinh, Hội Đồng Tổng 
Hội đã diễn ra vào ngày Thứ Bảy 26/12/2015. Chủ đề năm 
nay là: “Đời Sống Tâm Linh Đổi Mới”  
 
 

 

 

 

 

 

      (Quang cảnh buổi nhóm Hội Đồng Tổng Hội)   
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Về tham dự Hội Đồng Cuối Năm có khoảng một trăm 
người tham dự, gồm có các chấp sự từ các Hội Thánh, các 
ban ngành, các nhân sự, các sinh viên trung học và đại 
học, các giáo viên Trường Tin Lành, các Mục sư-Truyền 
đạo, và các Giáo sĩ trong Hội Mục Vụ Hy Vọng Mới.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Các em thiếu nhi múa ngợi khen Chúa trong Hội Đồng)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Các học sinh trung học và đại học hát ngợi khen Chúa)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ban Giám Hiệu & Ban Giáo Viên ngợi khen Chúa) 

Tại Hội Đồng kỳ này có mặt Ms/Gs David Manfred Hội 
Trưởng Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp C&MA tại 
Cambodia. Ông bà Ms/Gs Joseph Kong, đại diện Hội 
Thánh Tin Lành Khmer tại Campuchia.  
 
 

 

 

 

 

 

(Ms Joseph Kong và Ms John Martin giảng Lời Chúa)  

Buổi sáng Ms/Gs Joseph Kong đã giảng sứ điệp dựa trên 
Giăng 3: 1-8. Và buổi chiều cùng ngày Ms/Gs John Martin 
giảng sư điệp trong 2 Cô-rinh-tô 5: 11- 21. Cảm tạ Chúa 
qua sứ điệp của các Mục sư trong Hội Đồng Cuối Năm đã 
thức tĩnh đời sống tâm linh của con cái Chúa, cầu nguyện 
ăn năn, hứa nguyện dâng đời sống để Đức Thánh Linh cai 
trị và Ngài hướng dẫn trong năm mới.   
 
 

 

 

 

 

(Hội Đồng chụp hình lưu niệm 26-12-2015)  

Trong buổi chiều của ngày Hội Đồng, con cái Chúa được 
nghe tường trình tài chánh qua thầy Truyền đạo Sok Điệp, 
tường trình công việc sinh hoạt trong năm 2015 qua 
video clip. Sau đó, Hội Đồng cùng dự tiệc thánh chung với 
nhau để thể hiện sự hiệp nhất, phục vụ, và nhớ lại mạng 
lệnh của Chúa đã truyền với Hội Thánh. Ban Trị Sự Tổng 
Hội cũng trao tặng quà nhân dịp Giáng Sinh & Năm Mới 
cho các chấp sự trong các Hội Thánh. Cảm tạ Chúa qua kỳ 
Hội Đồng Cuối Năm này con cái Chúa được khích lệ, được 
ơn sức để hiệp chung gây dựng phát triển nhà Chúa.  
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 Những Thông Tin & Vấn Đề Cầu Nguyện Thay Năm 2016. 
 Năm Mới xin Chúa ban ơn trên Ban Trị Sự Tổng Hội, để hiệp nhất cùng làm việc chung để hướng dẫn các con cái 

Chúa trong đường lối của Ngài, và cùng hiệp chung để lo công việc Chúa.  
 Xin cầu thay cho ông bà Ms/Gs Judy- John Martin, vì thiếu nhân lực Giáo sĩ nên ông bà rất bận và mệt nhọc, xin 

Chúa thêm ơn sức trên ông bà. 
 Xin cầu thay cho các Ban Chấp Sự tại các Hội Thánh, họ vừa lo công việc gia đình, con cái, công việc làm, và góp 

phần phục vụ trong Hội Thánh. Xin Chúa thêm ơn sức trên các Ban Chấp Sự.  
 Xin cầu thay cho cô Giáo sĩ Hetty, đang học tiếng Campuchia để biết ngôn ngữ, văn hóa của người Khmer và hầu 

việc Chúa với Hội Mục Vụ Hy Vọng Mới trong tương lai. Cô đã học tiếng Việt nhưng là giọng bắc, nên khi nghe 
mọi người nói giọng nam thì cô nghe không được, cô cần tập nói chuyện với mọi người nhiều hơn để có thể 
nghe được.  

 Cầu thay cho Trường Kinh Thánh ATC, trên Viện Trưởng, trên Ban Điều Hành, trên các giáo sư có được ơn sức 
trong việc huấn luyện người hầu việc Chúa khắp nơi trên thế giới. Xin Chúa tiếp trợ tài chánh cho Viện Thần Học 
Liên Hiệp trong mọi nhu cầu có cần để đáp ứng cho việc huấn luyện.  

 Xin cầu thay cho các học viên tại Trung Tâm Trường ATC tại Camboth, xin Chúa cho có nhiều thanh niên dâng 
mình học nhiều hơn trong những ngày sắp tới, nhất là những sinh viên đại học. Xin Chúa cho các học viên dành 
thì giờ làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của giáo sư đề ra.  

 Cầu thay cho Hội Đồng WAVAC Thế Giới tại Úc Châu, Hội Đồng năm nay với Chủ đề: “Giống Như Đấng Christ.” 
Dựa trên Phi-líp 3: 10. xin Chúa ban ơn trên các diễn giả, để Hội Đồng đầy phước hạnh.  

 Cầu thay cho Ms/Gs John Martin và Ms Nguyễn Hoàng Tuấn Anh đang đi sự Hội Đồng WAVAC Thế Giới tổ chức 
tại Úc Châu. Xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý Mục sư.  

 Xin cầu thay cho thầy cô Truyền đạo Sok Điệp & Mỹ Duyên, mỗi tuần vào ở trong làng Prek Kdam dạy các em học 
sinh và thăm viếng dạy đạo. Xin Chúa tiếp trợ trên gia đình thầy cô.  

 Xin cầu thay cho gia đình thầy Trần Thanh Trọng & Cô Vân, dự định năm 2016, thầy cô sẽ vào ở trong làng Tài 
Chí để hầu việc Chúa. Xin Chúa sắp xếp cho công việc gia đình như ba mẹ già sẽ ở đâu, và con cái gần đến tuổi đi 
học. Xin Chúa tiếp trợ trên gia đình thầy cô.  

 Cầu nguyện thay cho các em thanh niên học đại học, vào tháng 8/2016, một số em sẽ tốt nghiệp và ra trường, 
xin Chúa dẫn dắt để các em có công việc làm, và dành thì giờ hầu việc Chúa. Xin Chúa kêu gọi các em hầu việc 
Ngài.  

 Về tình hình người Việt Nam tại Campuchia có phần lắng dịu, chính quyền bớt kiểm tra giấy tờ và hộ khẩu nên 
người Việt bớt phần lo lắng. Xin tiếp tục cầu thay để chính phủ Campuchia sớm công nhận người Việt là công 
dân của nước họ tại Camboth.  

Nhu Cầu Hội Thánh 
 Hiện nay có một số thanh thiếu niên các em đi học ở trường học Campuchia, nhưng các em vẫn chưa có giấy 

khai sanh chính thức, giấy tạm trú hộ khẩu (sổ vàng) và giấy chứng minh thư Khmer. Phải có giấy khai sanh hay 
hộ khẩu mới làm chứng minh thư được. Xin cầu thay cho các em để có giấy tờ hợp lệ.  

 Chiếc xe Honda dùng đi giảng ở làng xa Tài Chí, và công việc trong Hội Thánh đã cũ, và hư hỏng nhiều, cần mua 
một xe Honda Motorcycle mới. Giá xe Honda mua mới đời năm 2011, khoảng $ 1200. Bán xe cũ được $ 150, cần 
thêm $ 1050. Xin cầu thay để Chúa tiếp trợ mua xe mới để dùng trong công việc đi giảng dạy và truyền giáo.  

Cảm Tạ Chúa 
 Tạ ơn Chúa từ tháng 7/2015  đến nay, có một số lãnh đạo Hội Thánh, và các chấp sự đã tự lạc hiến tiền dù trong 

hoàn cảnh còn thiếu thốn cho Ban Trị Sự Tổng Hội, qua đó có thể chi dùng cho các ngày Lễ nhóm họp, công tác 
xã hội, và tiếp khách. Xin Cha ban phước trên gia đình quý vị.  
 
Liên Hệ Ban Trị Sự Địa Phương: 
Phon viber: + 855 889 382858, + 855 11 927 330, + 855 977 638 743. 
Skype: phuong vinh, Sok Điệp  
Email: vinhthuyphuong@gmail.com, tuananhnguyen7@yahoo.com, vannasarahsok@gmail.com 
 
Ms Phương Văn Vinh  
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