
Gia đình anh Hoàng và chị Yến 

Trước khi tin Chúa Gia đình anh Hoàng và chị Yến có hoàn cảnh đổ vỡ hôn nhân. 
Anh chị gặp nhau và đồng ý sống chấp nối để nương tựa nhau. Thời gian sau chị
Yến bị bệnh nặng và đi khám bệnh thì bác sĩ cho biết chị có rất nhiều bệnh như: 
Cao huyết áp, tiểu đường, gan, và ung thư tử cung. Vì không có tiền nên chi mua 
thuốc uống ở tiệm Phamacy và uống thuốc nam, nhưng bệnh ngày càng trầm trọng. 
Tháng 2/2015, chị Yến bệnh hấp hối, ói ra máu cần phải vào bệnh viện cấp cứu. 
Anh Hoàng đến xin Hội Thánh Sài Gòn 2 giúp đỡ. Sau đó Hội Thánh và các con 
cái Chúa dâng hiến được $ 100. Rồi gởi đi đến bệnh viện Cơ đốc Mercy Medical 
Clinic. Tại đây chị Yến được bác sĩ và các y tá thương xót và tận tình cứu chữa và 
chăm sóc. Rồi chị được hồi tĩnh và dần khỏe lại. Sau khi về nhà anh Hoàng và Chị
Yến đã tin Chúa và trung tín đi nhóm lại thờ phượng Chúa. 

(Ms Vinh và anh Nhiều trao quà cho chị Yến) 

Qua Ms Đoàn Trung Chánh, Hội Thánh Tin Lành Úc Châu, đã gởi số tiền để giúp 
đỡ người nghèo. Thứ Bảy 15/8/2015, Ms Phương Văn Vinh và anh Đỗ Văn Nhiều 
đã trao số tiền 65000 Riel (Tương đương $ 16.50) cho chị Yến để mua thức ăn bồi 
dưỡng cơ thể.  

Chị Yến đã cảm ơn Chúa, cám ơn ân nhân, và Hội Thánh tại Camboth. 

Vài hàng thông tin cùng Ms Đoàn Trung Chánh (Đính kèm hình ảnh) 
Ms Phương Văn Vinh 



Gia đình anh Phát  

 

Anh Phát tin Chúa từ thời Ms/Gs Nguyễn Trung Thu qua Camboth truyền giáo, 

trước đây anh nhóm ở HT Km 11 và HT Samaki một thời gian, vì đi làm và dọn 

gần nơi ở khu vực Chba Ampeu, nên anh đi nhóm ở HT Sài Gòn 2, vào những 

ngày gần đây.  

 

Anh có vợ người Campuchia Krom và hai con trai nhỏ, một đứa 6 tuổi tên là 

Thương, và đứa nhỏ 5 tuổi tên là Quá.  

Không có việc làm ổn định, và không có học nên hoàn cảnh gia đình nghèo khó, 

chị bỏ nhà đi về với nhà mẹ của chị một thời gian, vì nhớ hai con nên đã trở lại.  

Hội Thánh có khuyên nên trung tín và hết lòng yêu mến Chúa thì Ngài sẽ cứu rỗi 

và ban phước.  

 

 
 

 

 

 

 

 

  (Mục sư Vinh và anh Nhiều tặng quà)  

Qua Ms Đoàn Trung Chánh, Hội Thánh Tin Lành Úc Châu, đã gởi số tiền để giúp 

đỡ người nghèo. Vào chiều tối Chúa Nhật 06-3-2016,  Ms Phương Văn Vinh và 

anh Đỗ Văn Nhiều đã tặng 10 gạo cho anh Phát, trị giá 32000 riel (Tương đương $ 

8) cho anh Phát.   

Anh Phát đã cảm ơn Chúa, cám ơn ân nhân, và Hội Thánh tại Camboth.  

 

Vài hàng thông tin cùng Ms Đoàn Trung Chánh (Đính kèm hình ảnh)  

Phnom Penh, ngày 10/03/2016  

Ms Phương Văn Vinh  

 



Gia đình bà Úc  

 

Bà Úc chồng đã chết từ lâu, hiện bà sống một mình. Bà có 3 đứa con, 1 đứa đã chết 

từ nhỏ, 1 con gái đang ở Việt Nam, và con trai lấy vợ và ra ở riêng. Bà mướn 

phòng nhà ổ chuột và trước đây đi làm nghề cạo gió cho người có bệnh, mới đây 

bà chuyển qua đi bán vé số dạo tại khu vực gần Hội Thánh.  

 

Bà tin Chúa vào đợt truyền giảng của đoàn Dorcas vào tháng 10 năm 2013, vì bà 

không biết chữ nên sự hiểu biết về Chúa rất giới hạn. Mỗi tháng bà đi nhóm 2-3 

tuần.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Chấp sự Hồng Ngọc tặng quà cho bà Úc)  

 

Qua Ms Đoàn Trung Chánh, Hội Thánh Tin Lành Úc Châu, đã gởi số tiền để giúp 

đỡ người nghèo. Chúa Nhật 06-3-2016, sau giờ nhóm thờ phượng Chúa. Ms 

Phương Văn Vinh và Ban Chấp Sự đã tặng 10 gạo cho bà Úc, trị giá 32000 riel 

(Tương đương $ 8) cho bà Úc.   

Bà Úc đã cảm ơn Chúa, cám ơn ân nhân, và Hội Thánh tại Camboth.  

 

Vài hàng thông tin cùng Ms Đoàn Trung Chánh (Đính kèm hình ảnh)  

Phnom Penh, ngày 10/03/2016  

Ms Phương Văn Vinh  

 

 



Thăm và giúp bà Bảy 

Bà Bảy có hai đứa con trai và con gái. Hai đứa con lớn lên và đều đi lấy vợ và lấy 
chồng ra ở riêng. Hai con này thấy mẹ già ốm yếu nên bỏ rơi bà Bảy. Bà sống một 
mình và nhờ vào hàng xóm cho đồ ăn. Lâu lâu thì hai con mới thăm bà. 
Trong một dịp truyền giảng do đoàn Dorcas/cô Tuyết Loan ghé thăm vào tháng 10 
năm 2013, bà đến dự rồi sau đó bà tin Chúa. Sau khi tin Chúa bà được hội thánh và 
con cái Chúa thỉnh thoảng ghé thăm hỏi, cầu nguyện, nâng đỡ tinh thần, và cho 
chút tiền mua thức ăn. 

Hiện nay bà Bảy mỗi tuần đi nhóm thờ phượng Chúa trung tín. Bà được Ms Martin 
cho giấy giới thiệu đi khám bệnh. Các bác sĩ của bệnh viện Cơ đốc Mercy Medical 
Clinic đã khám bệnh và cho thuốc bà uống. 

(Chấp sự Hồng Ngọc trao quà cho bà Bảy) 

Qua Ms Đoàn Trung Chánh, Hội Thánh Tin Lành Úc Châu, đã gởi số tiền để giúp 
đỡ người nghèo. Chúa Nhật 06-3-2016 sau giờ nhóm thờ phượng Chúa, Ms 
Phương Văn Vinh và Ban Chấp Sự ghé thăm và đã trao số tiền 60000 Riel (Tương 
đương $ 15) cho Bà Bảy để mua thức ăn bồi dưỡng cơ thể.  Hiện nay bà cụ sức 
khỏe yếu và hay bệnh. 

Bà cụ đã cảm ơn Chúa, cám ơn ân nhân, và Hội Thánh tại Camboth. 

Vài hàng thông tin cùng Ms Đoàn Trung Chánh (Đính kèm hình ảnh) 
Ms Phương Văn Vinh 




