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Vinh Quang Lớn Lao của Đức Chúa 
Trời Sẽ Được Bày Tỏ trong Năm 2018.

Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee làm chủ tọa Đại hội đồng 
Giáo hội năm 2017 tại thánh đường chính sau lễ nhóm 
cuối Chúa nhật vào năm 2017. Trước khi đón năm mới 
năm 2018, ông đã công bố bốn khải tượng mà Đức Chúa 
Trời đã ban cho tất cả Nhà thờ Trung ương Manmin và 
mười một ngàn chi nhánh và nhà thờ liên hiệp sẽ cầu 
nguyện và nhận được trong năm 2018. 

Khải Tượng Đầu Tiên: Chức Vụ Thánh Thực Hiện 
bằng Cách Tận Dụng Không Gian bởi Quyền Năng 
Tái Tạo

Giăng 14:12 chép rằng, “Quả thật, quả thật, ta nói cùng 
các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng 
làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha.” Như đã nói, 
kết quả tối ưu sẽ đạt được và những bông trái tốt nhất 
và đáng ao ước sẽ được sinh ra sau khi phương pháp tận 
dụng không gian bởi quyền năng tái tạo được làm chủ.

“Tận dụng Không gian” có nghĩa là ‘làm chủ toàn bộ 
các từng trời bởi quyền năng tái tạo’ Khi quyền năng tái 
tạo được thực hiện, không có gì là không thể trong lãnh 
vực thuộc linh cũng như trong thế giới thuộc thể. Điều 
nầy có thể làm suy yếu cơn bão và và khiến đổi hướng 
cuồng phong. Nó có thể mang đến hoặc khiến các đám 
mây mưa đi nơi khác để ngăn chặn hạn hán hoặc lũ lụt. 
Nó có thể tạo ra gió để ngăn ngừa ô nhiễm không khí do 
bụi vàng hoặc bụi mịn. Nó có thể cứu và phuc hồi nhiều 
linh hồn và cho họ thấy rõ ràng thế giới tâm linh.

Khải Tượng Thứ Nhì: Chức Vụ Đầy Niềm Vui Tràn 
Ngập Sự Đáp Lời bởi Tấm lòng Chân Thành Và Sự 
Tin Chắc

Hê-bơ-rơ 10:22 chép rằng, “Chúng ta hãy lấy lòng thật 
thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch 
khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà 
đến gần Chúa.” Khi chúng ta có được tấm lòng chân 
thành và có sự đảm bảo trọn vẹn của đức tin, chúng ta sẽ 

nhận được tình yêu và phước lành từ Đức Chúa Trời của 
chúng ta, Đức Giê-hô-va vạn quân.

Các phước lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị đang 
trong giai đoạn sắp sửa. Để nhận được các phước lành, 
chúng ta phải chuẩn bị bình chứa xứng đáng; ấy là có 
được một tấm lòng chân thành và có sự bảo đảm trọn 
vẹn về đức tin. Để được như vậy, chúng ta phải cắt bì 
lòng mình và đổ đầy bởi lẽ thật. Ngay cả trong thế gian 
đầy tội lỗi và gian ác này, nếu chúng ta tin vào tình yêu 
của người chăn bầy và sự công bình mà người đã đổ đầy 
cho chúgn ta và dựa vào ánh sáng và tiếng phán ban đầu, 
chúng ta sẽ không chỉ có thể trừ bỏ việc làm gian ác mà 
còn lương tâm xấu và thậm chí cả những sự ác ẩn sâu 
trong bản tánh chúng ta. Tôi khuyên nài anh chị em hãy 
đem lòng khao khát về New Jerusalem là nơi thiên đàng 
đẹp nhất và hãy tiến tới để đứng trên vầng đá đức tin và 
bước vào các tầm thước thuộc linh và thánh khiết trọn 
vẹn để chúng ta có thể dự phần vào niềm vui lớn trong 
thời kỳ phước hạnh đó. 

Khải Tượng Thứ Ba: Chức Vụ Mà Các Tín Hữu 
Dấy Lên và Tỏa Sáng để Xây Dựng Một ‘Thánh 
Đường Đích Thực’

Ê-sai 60:1 chép rằng “Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì 
sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã 
mọc lên trên ngươi.” Chúng ta có thể tỏa sáng khi chúng 
ta nhận lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh bằng cách tin 
nhận Chúa, trở nên một con người thuộc linh và thánh 
khiết trọn vẹn bằng cách để cho Đức Thánh Linh sinh ra 
thần linh trong chúng ta.

Thánh đường được xây dựng bởi những tín hữu dấy 
lên và tỏa sáng là thánh đường đích thực. Trong một 
thánh đường như vậy, tấm lòng và ý muốn của Đức Chúa 
Trời được công bố và mọi người được giải thoát khỏi 
bệnh tật, yếu đuối, quỷ ám và các nan đề về cuộc sống 
trong gia đình, nơi làm việc và công việc làm ăn bởi 

quyền năng của Đức Thánh Linh. Thánh đường sẽ được 
xây dựng dưới sự quan phòng của Đức Chúa Trời và 
được xem như là một thánh đường đích thực vào thời sau 
rốt, và vô số linh hồn sẽ đến thánh đường để được cứu. 
Vì lý do này, thánh đường sẽ được xây dựng nhanh hơn 
tùy theo mức độ tín hữu dấy lên và tỏa sáng.

Khải Tượng Thứ Tư: Chức Vụ Hoàn Thành ‘Tình 
Yêu Thiên Thượng’ Thậm Chí càng Thêm Trọn Vẹn 
Hơn

1 Cô-rinh-tô 13:13 chép rằng, “Nên bây giờ còn có ba 
điều nầy: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng 
điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.” Tình 
yêu thiên thượng là sự ban cho lớn lao nhất của Đức 
Thánh Linh vì nó cho phép chúng ta trở thành con cái 
đích thực của Đức Chúa Trời và đạt được vinh hiển khi 
bước vào Giê-ru-sa-lem Mới.

Năm 2007, Đức Chúa Trời đã truyền cho tôi âm ấp một 
ước muốn trong lòng và công bố điều đó từ bục giảng và 
Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ hoàn thành ước muốn nầy và 
để chúng ta tôn vinh Ngài. Mong muốn mà tôi được thúc 
giục mạnh mẽ để ôm ấp ấy là ‘Tình yêu Thiên thiượng’. 
Như đã hứa, sự sâu thẳm của tình yêu Đức Chúa Trời đã 
được bày tỏ trong nhà thờ này và từ năm 2010, Đức Chúa 
Trời của tình yêu đã được khắc vào tấm lòng của các tín 
hữu. Hiện nay, Đức Chúa Trời phán rằng tình yêu thiên 
thượng sẽ đến với nhà thờ này một cách trọn vẹn hơn vào 
năm 2018.

Vào năm mới năm 2018, khi những công việc thực sự 
kỳ diệu sẽ được tỏ ra cách tỏ tường qua những không 
gian được sử dụng bởi quyền năng tái tạo, tôi cầu nguyện 
hầu cho anh chị em có thể đạt được tấm lòng chân thành, 
có sự bảo đảm đầy trọn về đức tin và hoàn thành tình yêu 
thiên thượng trọn vẹn hơn để chúng ta có thể tỏa sáng và 
dự phần vào chức vụ của người chăn bầy trong việc hoàn 
thành mạnh mẽ sự sự tiên liệu của thời sau rốt.



Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng Kinh Thánh là Lời được Đức 
Chúa Trời hà hơi là Lời trọn vẹn và không sai sót. 
Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự hiệp nhất và công việc của Đức 
Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.
Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng chúng ta được tha tội bởi huyết 
cứu chuộc của Đức Chúa Giê-su Christ. 
Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự sống lại và sự thăng thiên của Đức 
Chúa Giê-su Christ, sự Tái Lâm của Ngài, Thời Kỳ Ngàn Năm và Thiên 
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5.
Đàng đời đời.
Các thành viên của Hội Thánh Trung tâm Manmin xưng nhận đức tin 
mình qua "Lời Dạy của Các Sứ Đồ" mỗi khi nhóm lại và tin theo đúng 
nguyên văn nội dung của lời dạy đó. 
“[Chính Đức Chúa Trời] là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho 
mọi loài.” (Công Vụ 17:25) “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; 
vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta 
phải nhờ đó mà được cứu.” (Công Vụ 4:12)
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Ngay trước khi trút hơi thở cuối cùng 
trên cây thập tự, Chúa Giê-su để lại một 
vài lời đã nói và chúng được gọi là “Bảy 
Lời Cuối Cùng trên Thập Giá.” Trong ấn 
bản này, lời đầu tiên và thứ hai sẽ được 
giải thích.

Lời Đầu Tiên, “Lạy Cha, xin tha cho 
họ, vì họ không biết mình làm điều 
gì.”

Chúa Giê-su, Con của Đức Chúa Trời, 
đã chịu hình phạt thập hình tàn nhẫn vì 
tội lỗi của chúng ta. Thay cho toàn nhân 
loại, kẻ phải chịu án chết, Chúa Giê-su đã 
gánh chịu mọi đau đớn và phiền não. Đó 
là lý do tại sao, không có sự hiểu biết này, 
những người lính La mã và người Y-sơ-
ra-ên không ngần ngại khinh miệt Chúa 
Giê-su và đối xử với Ngài như thể Ngài 
là một kẻ phạm tội thực sự trong khi Ngài 
bị treo trên cây thập tự.

Tuy nhiên, Chúa Giê-su không chỉ phải 
chịu đựng trong im lặng mà còn cầu xin 
sự tha thứ của Đức Chúa Trời đối với 
những người đang khăng khăng đòi lấy 
mạng sống mình. Hãy nhớ rằng lời cầu 
nguyện này không chỉ dành cho đám 
đông đang có mặt vào thời khắc Chúa 
Giê-su bị đóng đinh; lời cầu nầy cũng 
dành cho tất cả nhân loại sống trong tối 
tăm. Lời cầu nguyện yêu thương của 
Chúa Giê-su chính là lý do mà vô số 

người ngày nay có thể nhận được sự cứu 
rỗi.
Đấng Vô Tội đã cầu nguyện bởi tình 

yêu cho những kẻ tội lỗi trong những 
khoảnh khắc cuối cùng của Ngài trên 
thập tự giá muốn tất cả con cái Đức Chúa 
Trời ngày nay yêu và tha thứ cho tất cả 
mọi người. Cũng vì lý do đó, Ngài đã 
dạy chúng ta cầu nguyện: “Xin tha tội lỗi 
cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ 
phạm tội nghịch cùng chúng tôi” trong 
“Lời Cầu Nguyện của Chúa” (Ma-thi-ơ 
6:12). Ngay cả trong những lúc chúng 
ta bị bức hại không cần thiết, Chúa Giê-
su không muốn chúng ta phản ứng trong 
sự hay nuôi dưỡng những ác cảm, nhưng 
chỉ hành động bởi sự nhân lành đối với 
những ai bức hại chúng ta (Ma-thi-ơ 
5:44-45).

Vì thế, làm theo Chúa Giê-su, Đấng 
yêu mến những kẻ tội lỗi là những kẻ đã 
đóng đinh và nhạo báng Ngài, chúng ta 
phải yêu thương anh chị em mình, thậm 
chí tha thứ và yêu thương kẻ thù của 
chúng ta.

Lời Thứ Nhì, “Quả thật, ta nói cùng 
ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với 
ta trong nơi Ba-ra-đi.”

Có hai tên tội phạm đang bị đóng đinh 
hai bên của Chúa Giê-su. Một người 
trong số họ đã nhạo báng Chúa Giê-su, 
nhưng tên kia đã quở trách kẻ nhạo báng. 
Rồi ông cầu xin Chúa Giê-su. “Lạy Chúa 
Giê-su,” kẻ tội phạm nói, “Hỡi Giê-su, 
khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin 
nhớ lấy tôi!” Đối với điều này, Chúa Giê-
su đáp lại và hứa với kẻ phạm tội rằng: 
Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay 
ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.

Có rất nhiều ý nghĩa thuộc linh chứa 
đựng trong lời thứ nhì, trước hết là “Ba-
ra-đi” của vương quốc trên trời. Trong 2 
Cô-rinh-tô 12:2-4, Sứ đồ Phao-lô đã viết 
về việc đã được “đem đến tầng trời thứ 
ba ... vào thiên đàng và nghe những lời 
không được phép nói.” Trong nhiều phần 
khác của Kinh thánh – kể cả Nê-hê-mi 9:6 
cũng cho chúng ta biết về “các tầng trời, 
trời của các tầng trời” – có những đề cập 
đến “các tầng trời cao nhất” và những 
điều tương tự. Ngoài bầu trời thuộc thể 
được nhìn thấy bằng mắt thường của 
chúng ta, có nhiều tầng trời của lĩnh vực 
thuộc linh (1 Các Vua 8:27, Thi thiên 
68:33).

“Tầng trời thứ ba” – trong đó có vương 
quốc thiên đàng – được phân chia giữa 
nhiều nơi ở trên trời, trong đó có Ba-ra-
đi, nơi Sứ Đồ Phao-lô được đưa đến cũng 

như thành Giê-ru-sa-lem Mới như được 
mô tả trong Khải huyền 21:10-11. Giê-
ru-sa-lem mới ở tầng cao nhất của vương 
quốc thiên đàng và sẽ được dành cho 
những người làm theo Chúa của chúng 
ta, trừ bỏ hoàn toàn tội lỗi và sự ác, trung 
tín trong mọi sự.

Kẻ tội phạm nhận được sự cứu rỗi trong 
khi bị đóng đinh bên cạnh Chúa Giê-su 
đã tin nhận Chúa ngay trước khi chết. 
Vì vậy, ông không có thời gian để trừ bỏ 
tội lỗi và sự ác khỏi lòng mình và ông đã 
không làm gì để tỏ lòng trung thành với 
Chúa; ông ta chỉ được phép nhận được sự 
cứu rỗi. Những người như vậy sẽ vào Ba-
ra-đi, nơi thấp nhất của những nơi ở trong 
vương quốc thiên đàng. Giữa Ba-ra-đi và 
Giê-ru-sa-lem Mới có nhiều cấp độ nơi 
ở khác nhau và nơi ở của từng cá nhân 
sẽ được xác định theo mức độ nên thánh, 
đức tin và sự trung tín của họ.

Theo sự công bình của Đức Chúa Trời 
cho phép mỗi người gặt hái những gì 
mình gieo trong thế giới này và báo đáp 
cho mỗi người theo những gì họ đã làm, 
thì vương quốc trên trời được chia thành 
nhiều cấp độ nơi ở khác nhau. Nói cách 
khác, nơi ở trên thiên đàng sẽ khác nhau 
giữa người này với người khác tùy theo 
từng cá nhân đã trừ bỏ tội lỗi và làm theo 
Chúa của chúng ta. Tương tự như vậy, 
vinh quang, phần thưởng, niềm vui và 
thẩm quyền của mỗi nơi ở của từng người 
trên thiên đàng sẽ khác.
Đó là lý do tại sao 1 Cô-rinh-tô 15:41 

cho chúng ta biết rằng, “Vinh quang của 
mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng 
khác, vinh quang của ngôi sao khác; 
vinh quang của ngôi sao nầy với vinh 
quang của ngôi sao kia cũng khác.” Nếu 
người ta có đức tin thật sự, anh ta phải 
khao khát muốn đạt tới một nơi ở tốt hơn 
trên trời. Như Ma-thi-ơ 11:12 có chép, 
“Từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, nước 
thiên đàng bị hãm ép, và là kẻ hãm ép đó 
choán lấy,” mỗi chúng ta càng đánh bại 
kẻ thù ma quỷ và trừ bỏ tội lỗi và noi theo 
gương Chúa bao nhiêu, nơi ở trên thiên 
đàng sẽ mà chúng ta có thể vào và sẽ ở 
tốt hơn bấy nhiêu.

Nếu chúng ta được phép vào Thiên 
Đàng với những tội lỗi như ganh ghét, 
ghen tị, phán xét, lên án, thù hận, phản 
bội, gian lận, tham lam, nóng nảy, ngoại 
tình, và những sự tương tự, Thiên Đàng 
không thể là ở thánh vui vẻ. Vì vậy, 
chúng ta không thể bước vào Thiên Đàng 
với tội lỗi và điều ác vẫn còn trong lòng 
chúng ta nhưng chỉ với những gì mà 
chúng ta đã trưởng dưỡng được trong 

lòng mình với sự nhân lành và thánh 
khiết. Hơn nữa, những người đã trưởng 
dưỡng được tấm lòng nhân lành và thánh 
khiết tương tự sẽ được đến ở cùng một 
nơi ở. Cũng giống như người ta sẽ cảm 
thấy vui thỏa khi làm việc và sống với 
những người có cùng độ tuổi hoặc tính 
cách trong thế giới này, cuộc sống ở trên 
trời sẽ thoải mái và vui vẻ hơn khi người 
ta sống với những người có cùng mức độ 
nên thánh, đức tin và theo mức độ mà họ 
đã noi theo Chúa.

Chúa Giê-su đã phán cùng một kẻ bị 
đóng đinh trên thập tự giá bên cạnh Ngài: 
“Hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong 
nơi Ba-ra-đi.” Điều nầy không phải rằng 
Chúa Giê-su sẽ ở trong nơi Ba-ra-đi cùng 
kẻ tội phạm. Chúa Giê-su nói điều này 
với kẻ tội phạm vì Ngài là Chủ của tất cả 
các nơi ở trên thiên đàng và sẽ cai trị họ 
sau khi Ngài phục sinh và thăng thiên.

Ngoài ra, “hôm nay” không có nghĩa là 
Chúa Giê-su đã đi đến thiên đường vào 
ngày Ngài bị đóng đinh. Khi tên tội phạm 
trở thành một con cái của Đức Chúa Trời 
sau khi nhận được sự cứu rỗi bởi đức tin, 
Chúa Giê-su đã nói với ông rằng Ngài sẽ 
ở cùng người bất cứ nơi nào kể từ lúc đó. 
Tương tự như vậy, khi chúng ta tin nhận 
Chúa và nhận được sự cứu rỗi, từ ngày đó 
Chúa sẽ nhớ đến chúng ta và luôn ở cùng 
chúng ta.

Vậy thì Chúa Giê-su đi đâu vào ngày 
đó, thứ sáu Ngài chết trên cây thập tự? 
Ma-thi-ơ 12:40 cho chúng ta biết rằng, 
“...Con người sẽ ở trong lòng đất ba 
ngày ba đêm,” và Ê-phê-sô 4:9 nhắc nhở 
chúng ta rằng Chúa Giê-su “xuống dưới 
đất.” 1 Phi-e-rơ 3:19 cũng cho chúng ta 
biết rằng, “Ngài đi giảng cho các linh hồn 
bị tù.” Hãy ghi nhớ rằng sau khi trút hơi 
thở cuối cùng trên thập giá, Chúa Giê-
su đã không đi đến Ba-ra-đi, mà “đã đi 
giảng cho các linh hồn bị tù,” đề cập đến 
tất cả những ai đủ điều kiện được cứu rỗi, 
nhưng đã chết trước khi Chúa Giê-su chịu 
thập hình và trở thành Đấng Cứu Rỗi.

Thưa anh chị em thân mến trong Đấng 
Christ, cho đến giây phút cuối cùng của 
cuộc đời Ngài trên thế giới này, Chúa 
Giê-su đã cầu nguyện trong tình yêu 
thương dành cho tất cả nhân loại và đặt 
niềm hy vọng về Thiên đàng vào lòng kẻ 
phạm tội là kẻ tin nhận Ngài. Nhân danh 
Chúa tôi cầu nguyện hầu cho anh chị em 
mỗi người trong chúng ta sẽ có được nơi 
ở tốt hơn trên thiên đàng bằng sức mạnh 
nhờ sự hiểu thấu tình thương yêu của 
Ngài một cách rõ ràng hơn.

Bảy Lời Cuối Cùng của Chúa 
Giê-su trên Thập Tự Giá (1)

“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không 
biết mình làm điều gì” (Lu-ca 23:34).

“Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm 
nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi 

Ba-ra-đi” (Lu-ca 23:43).

Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee

●●●
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Một Cuộc Sống
 Đơm Hoa Kết Trái

Nếu lòng tràn đầy niềm vui cứu 
rỗi, chúng ta có thể vui mừng trong 

mọi sự. Ấy là vì chúg ta được thoát khỏi 
sự trừng phạt địa ngục đời đời. Hơn nữa, 

Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự tôn 
trọng ngoài sức suy tưởng trong vương quốc 

thiên đàng. Và chúng ta đã được phước thậm chí 
có thể gọi Đức Chúa Trời Toàn Năng là ‘Cha’.
Sứ đồ Phao-lô đã phải đối mặt với nhiều cuộc bức 

hại và rất nhiều khó khăn trong khi rao truyền danh 
Chúa, nhưng không ai có thể lấy đi được niềm vui của 

ông. Trong thư gửi các tín hữu khi đang ở trong tù, ông 

khuyên họ trong Phi-líp 4:4 rằng, “Hãy vui mừng trong 
Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi!”

Bạn nên kiểm tra chính mình ngay bây giờ. Bạn đã quên 
được ân huệ mà bạn nhận được do những khó khăn đến từ 
thực tế của các tình huống của bạn? Trong các tình huống, 
một số bạn có thể ngừng thực hiện các nhiệm vụ do Đức 
Chúa Trời ban cho. Bạn có thể ở nơi bạn phải, nhưng không 
muốn, bạn buộc phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Nếu bạn 
tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa và hy vọng về thiên đàng, 
tuy nhiên, niềm vui sẽ tràn ngập trong bất kỳ tình huống nào 
và khó khăn của bạn sẽ nhanh chóng biến thành phước lành. 
Bạn cũng có thể phát triển tinh thần một cách nhanh chóng.

Luôn Vui Mừng.

Nếu tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa và rằng 
Ngài chỉ ban cho chúng ta những điều tốt nhất, chúng ta 

sẽ luôn cảm thấy biết ơn trong bất kỳ thử thách nào. Ngay 
cả khi chúng ta không hoàn toàn làm theo lẽ thật vì những 

thiếu sót của mình, chúng ta cũng sẽ có được sự bảo đảm về 
tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho mình và chắc chắn tin rằng 

Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sức lực để vượt qua mọi nan đề. 
Chúng ta có thể tạ ơn bởi đức tin cho đến cuối cùng. Nếu vậy, tất cả 

mọi thứ hiệp lại sẽ thành ích lợi cho chúng ta và trở nên phước lành.
Tuy nhiên, nếu phàn nàn và có oán giận với nỗi buồn, chúng ta nên 

nhận biết về sự thiếu đức tin của mình. Nếu có đức tin, chúng ta sẽ cảm 
thấy biết ơn sức về quyền năng của Đức Chúa Trời, Đấng thêm sức cho 
kẻ yếu đuối, hoàn thiện những kẻ không có khả năng và ban phước cho 
ai gặp khó khăn. Bấy giờ, Đức Chúa Trời sẽ khiến chúng ta sanh nhiều 
bông trái tạ ơn và ban phước cho chúng ta nhiều hơn trong sự nhậm lời 
cầu nguyện của chúng ta trong mọi sự.

Tạ ơn trong mọi sự bởi niềm tin vào tình yêu của Đức Chúa Trời.

Những ai vui mừng luôn và cảm tạ trong mọi sự có thể cầu 
nguyện trong sự đầy dẫy Đức Thánh Linh và bước vào những 

tầm thước thuộc linh sâu nhiệm hơn. Nhưng nếu cảm thấy 
khó khăn để cầu nguyện hoặc nếu không biết nói gì trong sự 

cầu nguyện, mặc dù ấy là lúc tương giao với Chúa, chúng 
ta không thể nói rằng mình yêu mến Chúa cũng không 

thể gặt được bông trái phước lành. Nếu bạn không cầu 
nguyện trôi chảy, tại sao bạn không tra xét để biết 

mình vui mừng và tạ ơn Chúa được bao nhiêu?
Càng gặp khó khăn khi cầu nguyện, chúng ta 
càng phải cầu nguyện một cách tha thiết với lòng 

khao khát về ân sủng Đức Chúa Trời. Khi cầu xin sức sức lực bằng 
cách cầu nguyện sốt sắng, chúng ta có thể vượt qua mọi bước của các 
cấp độ thuộc linh.

Giả sử không nhận được phước lành mặc dù chúng ta cầu nguyện. 
Chúng ta nên tra xét lại những việc làm bởi đức tin của mình. Chỉ 
khi chúng ta bày tỏ đức tin mình bằng việc làm thì Đức Chúa Trời 
có thể ở cùng và ban phước lành cho chúng ta. Ngài cũng sẽ làm cho 
chúng ta trở nên một chiếc bình tuyệt vời, và do đó chúng ta sẽ có thể 
nhận được sự đáp lời và những ơn phước kỳ diệu. Hãy gặt lấy những 
bông trái tốt đẹp cả thuộc linh lẫn thuộc thể bằng sự vui mừng, cảm 
tạ và không ngừng cầu nguyện với đức tin cặp theo việc làm.

Cầu nguyện liên tục bởi đức tin kèm theo việc làm.

Là một nông dân phải gieo hạt giống để gặt lấy quả, chúng 
ta cũng phải gieo hạt giống thiêng liêng để sanh bông trái 

thiêng liêng. Tùy theo sự cố gắng của chúng ta để vui mừng 
trong bất kỳ tình huống nào và gieo hạt giống vui mừng, chúng ta 

sẽ có thể gặt hái thành quả nhiều hơn và vui mừng hơn trong mọi 
sự. Khi cố tìm ra lý do để tạ ơn và dâng lời tạ ơn với trọn cả tấm lòng 

trong mọi sự, chúng ta sẽ nhận được nhiều ân sủng và có thêm nhiều lý 
do để tạ ơn. Khi gieo hạt giống cầu nguyện, chúng ta sẽ có thể gặt được 

nhiều sức lực hơn để cầu nguyện và nhận được bông trái của sự đáp lời.
Chúng ta hãy tìm hiểu ba cách tốt để gieo hạt và thu hoạch.

 ▲ Hội Thảo Mục sư Sri Lanka (ngày 28 tháng 11)

▼ Hội Thảo Mục sư Ai Cập (ngày 1 tháng 12)

▼ Hội Nghị Chữa Lành với Khăn Tay tại Sri Lanka (ngày 29 tháng 11)

▼ Hội Nghị Chữa 
Lành với Khăn Tay 
tại Ai Cập 
(ngày 2 tháng 12)

Từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12, Mục sư Taesik Gil đã tổ chức các cuộc hội thảo của các mục sư và 
các buổi nhóm chữa lành bằng khăn tay ở Sri Lanka, Ai Cập và Pakistan (Công-vụ 19:11-12). 

                                   Khi ông công bố những sứ điệp tràn đầy sức sống và cầu nguyện bằng khăn tay, 
                                    những người tham dự gặp gỡ Đức Chúa Trời hằng sống và kinh nghiệm các công                       
                                        việc chữa lành của Ngài. Một số người đã tin nhận Chúa Giê-su Christ và đã 
                                            được cứu, và nhiều mục sư đã được thức tỉnh và hiệp một trong 
                                                Đức Thánh Linh.

Hội Thảo Mục Sư và Các Buổi Nhóm Chữa Lành bằng 
Khăn Tay tại Sri Lanka, Ai Cập và Pakistan
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Urim Books 

“Tôi đã được chữa khỏi 
chứng viêm tai giữa và 

điếc đột ngột!”

Chấp sự Jongseok Bae, 62 tuổi, 
Nhà thờ Changwon Manmin

Khi tôi mười tuổi, nước vào tai phải của tôi, 
nhưng điều nầy đã không được điều trị đúng cách. 
Tôi bị viêm tai giữa mãn tính. Kể từ đó tôi đã phải 
chịu đựng những vết loét và thoát nước rỉ ra trong 
hơn 50 năm. Tôi luôn phải lau nó bằng bông. Ngay 
cả màng nhĩ cũng xấu đi, vì vậy tôi không thể nghe 
được gì. Vào năm 2012, tôi bắt đầu tham dự nhà 
thờ Changwon Manmin và sau đó mủ đã ngừng 
chảy ra.

Tháng 5 năm 2017, trong khi chờ đợi, tai trái tôi 
cảm thấy bị nhồi nhét. Tôi được chẩn đoán mắc 
bệnh điếc đột ngột và nghe nói rằng nó sẽ không 
được chữa lành hoàn toàn. Bác sĩ khuyên tôi nên 
mang máy trợ thính. Tôi cảm thấy bối rối vì tôi 
không thể nghe rõ bằng tai trái mà tôi đã nhờ vào. 
Tôi muốn nhận được sự chữa lành từ Đức Chúa 
Trời bởi đức tin, vì vậy tôi liên tục lắng nghe bài 
giảng của Mục sư trưởng Tiến sĩ Jaerock Lee “Sứ 
Điệp Thập Tự Giá.”

Một đêm nọ, tôi nghe bài giảng của Mục sư 
trưởng và nhận lời cầu nguyện cho người bệnh 
trước khi đi ngủ. Trong khi ngủ, ông ấy xuất hiện 
trong giấc mơ của tôi với một nụ cười nhẹ nhàng 
và dịu dàng. Ông nói, “Tôi muốn bạn cố gắng 
nhiều hơn,” và cầu nguyện tha thiết cho tôi. Sau 
lời cầu nguyện trong giấc mơ, tôi cảm thấy như tất 
cả các dây thần kinh và các tế bào trong tai của tôi 
được đặt theo thứ tự.

Sau khi thức dậy vào buổi sáng, tôi cảm thấy rất 
khỏe. Khi mở vòi nước trong phòng vệ sinh, tôi có 
thể nghe thấy tiếng nước chảy. Tôi có thể nghe thấy 
tiếng bước chân của tôi và lò vi sóng hoạt động. 
Điều này nghe có vẻ không chỉ thông qua tai trái 
của tôi mà còn thông qua tai phải đã hoàn toàn bị 
điếc trong một thời gian dài.

Tôi đến bệnh viện để kiểm tra lại và nhận ra khả 
năng nghe của tai trái tôi trở nên bình thường và nó 
hoạt động tốt hơn so với những người bình thường. 
Tôi thực sự ngạc nhiên. Sau khi tôi nhận được lời 
cầu nguyện của Mục sư trưởng trong kỳ dưỡng 
linh hè của Manmin vào tháng tám, năm 2017, 
chứng ù tai mà tôi đã mắc phải cũng đã biến mất. 
Tôi thậm chí đã nghe bằng tai phải. Hallelujah!

Tôi xin dâng lời tạ ơn và tôn vinh lên Đức Chúa 
Trời Đấng Tạo Hóa, là Đấng đã chữa lành tai tôi là 
căn bệnh mà không thể chữa khỏi bằng thuốc men. 
Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Mục sư trưởng đã cầu 
nguyện cho tôi.

                                  Mục sư Yao Lan Hsiang, 56 tuổi, Nhà thờ Xin Zhan Manmin, Đài Loan

Khi còn trẻ, tôi hầu Chúa 
và làm một lãnh đạo hội 

thánh và đã dâng lời cầu 
nguyện hứa nguyện. Tôi hứa rằng mình sẽ phục vụ 
Chúa trọn đời nếu Ngài cứu mạng sống của cha tôi 
người đã bị hôn mê sau tai nạn xe hơi. Trong sự 
nhậm lời của Đức Chúa Trời cho lời cầu nguyện 
của tôi, cha tôi đã được sống.

Mặc dù tôi đã 39 tuổi và có con nhỏ, nhưng tôi 
đã bước vào một chủng viện thần học và học nhạc 
Cơ đốc trong bốn năm. Vì tôi yêu thích âm nhạc từ 
khi còn nhỏ nên ao ước cống hiến bản thân mình 
cho nhà thờ với chức vụ của một nghệ sĩ dương 
cầm hay một nhạc trưởng của dàn hợp xướng. 
Nhưng không theo ý tưởng của tôi, Đức Chúa Trời 
đã khiến tôi trở thành mục sư.

Vào năm 2005, tôi tham gia một chương trình 
đào tạo giáo sĩ được tổ chức tại Đài Loan bởi một 
nhà thờ lớn của Singapore cùng với các thành 
viên trẻ của hội thánh tôi. Trong chương trình, 
Đức Chúa Trời đã thúc giục tôi trang bị lời Chúa 
cho mình. Tôi cũng đã học các khóa học Thánh 
Kinh do một nhà thờ lớn tổ chức. Sau đó, tôi đã 
công bố Lời Chúa không chỉ ở Singapore mà còn ở 
Malaysia và Trung Quốc.

Năm 2008, tôi đã gặp nữ Chấp sự Esther Shim 
tại Singapore. Cô đã giới thiệu Manmin Central 
Church và Manmin Praise cho tôi. Tôi rất ngạc 
nhiên vì thực tế là chính Đức Chúa Trời đã ban 
cho các bài hát. Với khát khao, tôi đã đến thăm 
Nhà thờ Trung ương Manmin. Manmin Praise 
thực sự tuyệt vời, và sự ngợi khen ở đây đã khiến 
tôi muốn hát theo. Tôi cũng đã đến thăm Muang 
Sweet Water Site, nơi nước biển mặn từ một cái 
giếng đã được chuyển thành nước ngọt nhờ lời 
cầu nguyện của Tiến sĩ Jaerock Lee (Xuất Ê-díp-
tô Ký 15:25). Ở nơi thiêng liêng nầy, đôi mắt tâm 
linh của tôi đã được mở ra. Tôi thấy nhiều thiên sứ 
xung quanh và nhìn xem tôi. Tôi bật khóc vì hạnh 
phúc.

Sau những trải nghiệm thiêng liêng, tôi trở nên 
sốt sắng hơn khi biết về Mục 
sư trưởng Tiến sĩ Jaerock 
Lee. Tôi đọc ngấu nghiến 
những cuốn sách của ông 
như Sứ Điệp Thập Tự Giá, 
Tầm Thước Đức Tin ,  và 
Thiên Đàng. Đọc những sách 
nầy, tôi cảm nhận được tình 
yêu lớn lao của Đức Chúa 
Trời và giá trị của phúc âm 
thánh thiện. Tôi đã được 
tái sanh thuộc linh qua các 
thông điệp nầy.

Tôi đã được ban phước 
qua Sứ Điệp Thập Tự Giá, 
chứa đựng sự tiên liệu một 

chương trình cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-su. 
Tôi đã học được ý nghĩa của lời Đức Chúa Trời về 
con rắn trong Sáng thế ký 3:14 nói rằng, “ăn bụi 
đất trọn cả đời.” Điều nầy về thuộc linh có nghĩa 
rằng những người theo xác thịt là con mồi cho kẻ 
thù ma quỷ và chịu những thử thách và tai họa mà 
ma quỷ mang đến. Sự thông giải rõ ràng đến kinh 
ngạc.

Tôi cảm thấy rất biết ơn phúc âm thánh thiện đã 
dạy cho tôi ý nghĩa thiêng liêng của Kinh Thánh, 
và tôi đã rao truyền nó khắp mọi nơi. Trong năm 
2009, tôi đã tham dự Israel United Crusade của Dr. 
Jaerock Lee tổ chức tại Jerusalem, Israel. Trước mắt 
tôi, người què ném gậy, đứng lên khỏi xe lăn và bước 
đi. Người ta được phục hồi thị lực tốt hơn và quăng 
đi mắt kính. Một số người đã được chữa lành khỏi 
nhiều loại bệnh bởi lửa của Đức Thánh Linh và vui 
mừng làm chứng về sự chữa lành của mình.

Quyền năng của lời cầu nguyện của Mục sư 
trưởng thật đáng kinh ngạc. Trong năm 2010, tôi đã 
tham gia kỳ Dưỡng Linh Hè của Manmin tổ chức 
tại Muju, Hàn Quốc và trở nên thuyết phục hơn về 
sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong nhà thờ. Sau 
đó, tôi mở một nhà thờ dưới sự hướng dẫn của Đức 
Chúa Trời và đăng ký làm một nhà thờ chi nhánh 
của Manmin vào năm 2014.

Nhà thờ của tôi tham gia mọi lễ thờ phượng của 
Manmin bao gồm Cầu nguyện Đa-ni-ên qua GCN, 
và qua đó các thành viên của tôi đã nhận được rất 
nhiều phước lành. Một phụ nữ bị vô sinh trong bảy 
năm đã sanh con, và một người đàn ông trẻ bị liệt 
chân trở nên bình thường. Tôi cũng đã được chữa 
khỏi bỏng, viễn thị, và đau ngực. Tôi cũng đã có hai 
mí mắt thông qua Muan Sweet Water.

Hơn nữa, chúng tôi đã từng dâng lễ bái trong gia 
đình nhưng hiện nay chúng tôi có một nhà thờ vì 
Đức Chúa Trời đã ban cho các thành viên của tôi 
những phước lành về tài chính. Tôi đã được đổi mới 
bằng lời sự sống, và nhiều công việc chữa lành và 
phước lành tràn ngập trong nhà thờ tôi. Tôi là một 
mục sư thực sự được phước. Hallelujah!

Nhà thờ Xin Zhan Manmin tại Đài Loan

anmin, Đài Loan

“Tôi Trở Thành Mục Sư Được 
Ơn Nhờ Phúc Âm Thiên Thượng!”


