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Để bày tỏ tình yêu của Chúa Cứu Thế Giê-su vì sự cứu 
rỗi nhân loại vào thời cuối cùng – thời kỳ đầy dẫy tội lỗi 
và sự ác, thì những công việc của Đức Chúa Trời hằng 
sống là điều bắt buộc. Như Chúa Giê-su đã phán trong 
Giăng 4:48, “Đức Chúa Giê-su phán rằng: Nếu các ngươi 
không thấy phép lạ và điềm lạ, thì các ngươi chẳng tin!” 

Mục sư trưởng Tiến sĩ Jaerock Lee, biết rõ sự cần thiết, 
đã bày tỏ những dấu lạ, sự kỳ diệu, và những công việc 
đầy quyền năng cho mọi người. Thông qua các công việc 
như vậy và phúc âm của Chúa Giê-su Christ, ông đưa 
dẫn dắt vô số linh hồn đến con đường cứu rỗi, khẳng 
định tính xác thực của Kinh thánh và cho thấy sự hiện 

diện của Đức Chúa Trời hằng sống.
Công vụ 19:11-12 cho biết, “Đức Chúa Trời lại dùng 

tay Phao-lô làm các phép lạ khác thường, đến nỗi người 
ta lấy khăn và áo đã bận vào mình người mà để trên các 
kẻ đau yếu; thì họ được lành bệnh, và được cứu khỏi quỉ 
dữ.”

Ngày nay cũng xảy ra tương tự qua khăn tay mà Dr. 
Lee đã cầu nguyện, không biết bao nhiêu người đã trải 
nghiệm công việc của Đức Thánh Linh trên khắp thế 
giới. Do kinh nghiệm được điều đó, họ đã tin nhận Chúa 
và đã có được sự sống đích thực. Đó là ân sủng lớn lao 
mà Đức Chúa Trời đã ban cho, Đấng muốn tất cả mọi 

người đều được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.
Các công việc đó thật tuyệt vời và đáng kinh ngạc đến 

nổi những buổi nhóm chữa lành bằng khăn tay đã được 
tiến hành không chỉ trên toàn quốc mà cả trên cả thế 
giới. Hơn nữa, khi quyền năng được bày tỏ qua Tiến sĩ 
Lee được thêm lên thì các công việc chữa lành được tỏ ra 
nhanh hơn và nhiều hơn nữa. 

Cho đến chừng nào 7,6 tỷ người trên thế giới được ngã 
vào lòng của Chúa, Hội Thánh Trung Tâm Manmin sẽ 
không bao giờ ngừng nghỉ cuộc tuần hành đức tin cho 
truyền giáo quốc gia và sứ mệnh thế giới trong suốt năm 
2018. 

Cách đây không lâu, các thành viên trong gia 
đình tôi là những người Công giáo nhiệt tình, 
nhưng chúng tôi đã trở thành những người tin 
Chúa Cứu Thế Giê-su. Kể từ đó, chúng tôi đã tràn 
đầy niềm vui. Sự thay đổi tuyệt vời này bắt đầu từ 
một sự cố bất ngờ xảy ra với tôi.

Tháng 9 năm 2017, tôi bị nhức đầu và sốt cao. 
Tôi được chẩn đoán mắc hội chứng Guillain-Barré 

do hệ thống miễn dịch làm hỏng hệ thần kinh 
ngoại vi gây ra. Bởi vì đây là một rối loạn hiếm, 
không có cách chữa trị ngoài việc tiêm vitamin. 
Căn bệnh khiến tôi trở nên tê liệt từ thắt lưng 
xuống. Mặt và thực quản của tôi cũng bị tê liệt. 
Tôi phải nhận lấy thức ăn qua ống nối với lỗ mũi 
mình.

Trong khi tôi ở bệnh viện được một tháng, các 
triệu chứng đã cải thiện một chút. Nhưng tôi vẫn 
không thể cử động các bộ phận cơ thể phần thân 
dưới. Tôi không ccòn hy vọng và cảm thấy bối rối 
cả về thể xác lẫn tâm trí. Tôi được bệnh viện thông 
báo cho xuất viện vì hiện tại không có cải tiến đã 
được mong đợi tìm thấy. Vào ngày 26 tháng 10, tôi 
chuyển đến nhà bà tôi gần bệnh viện.

Hai ngày sau, một số người viếng thăm bà tôi và 
tôi. Họ nói với tôi rằng: “Anh sẽ được chữa lành 
bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Nhiều dấu lạ, 
điều kỳ diệu và các công việc đầy quyền năng của 
Đức Chúa Trời đã được bày tỏ qua sự cầu nguyện 
của Mục sư trưởng Tiến sĩ Jaerock Lee.”

Người ta nói rằng nhà thờ sẽ tổ chức buổi nhóm 
chữa lành bằng khăn tay do Mục sư Heesun Lee 
chỉ đạo và sẽ có vô số những công việc chữa 
lành và sự đáp lời. Với sự giúp đỡ của gia đình, 
tôi quyết định đi bằng xe lăn đến nhà thờ Cavite 
Manmin để tham dự buổi nhóm ấy.

Vào ngày 3 tháng 12 năm 2017, Mục sư Heesun 
Lee đã cầu nguyện cho tôi trong buổi nhóm với 

chiếc khăn tay mà Dr. Jaerock Lee cầu nguyện 
(Công vụ 19:11-12). Tôi cảm thấy lửa của Đức 
Thánh Linh ngự khắp thân thể mình. Tôi bắt đầu 
đổ mồ hôi khắp người và cảm thấy sức mạnh ở 
chân.

Tôi đứng dậy khỏi xe lăn và  bắ t  đầu 
đi cùng sự giúp đỡ của người khác. 
Thật tuyệt! Nhưng đáng ngạc nhiên 
hơn là tôi đã có thể bước đi nhờ vào 
khung đi bộ sau khi tôi về  nhà 
và hai ngày sau tôi có thể tự 
đi một mình!

Tấ t  cả  c á c 
t h à n h  v i ê n 
trong gia đình 
tôi đều chấp nhận 
Chúa sau khi tôi được 
chữa lành chứng mất 
lành. Tôi xin cảm ơn 
và vinh quang 
đ ế n  Đ ứ c 
Chúa Trờ i 
đ ã  c h ữ a 
l à n h  cho 
tôi và dẫn 
dắt tất cả các 
thành viên trong gia 
đình tôi đến con đường 
sống đời đời.

Công Việc của Đức Thánh Linh bằng Khăn Tay

Anh Mac Joseph Delfin, 25 tuổi, 
Nhà thờ Cavite Manmin, Philippines

Chị Tara Singh, 28 tuổi, ở Ấn 
Độ từng là một người Hindu và 
bị ung thư máu. Cô ấy không 

có sức sống và khốn khổ vì 
đau đớn và ngứa ngáy. 

Một ngày nọ, cô được 
hướng dẫn đến nhà thờ 
Manmin ở Delhi. Cô 
ấy đã nhận được lời 

cầu nguyện ở đó. 
Sau đó,  cô đến 
bệnh viện để kiểm 

tra và bác sĩ nói rằng tế bào ung thư đã biến mất! Cô 
nói, “Tôi rất hạnh phúc khi được gặp được Đức Chúa 
Trời Đấng Chân Thần. Hiện nay, tôi là một Cơ Đốc 
nhân. Tôi đã giảng cho người khác về Chúa là Đấng 
đã chữa lành và làm mới lại tôi.” 

Chị Kunnang Jaikaewoo, 38 tuổi, ở Thái Lan là 
một Phật tử. Cô tò mò khi nghe nói đến buổi nhóm 
chữa lành bằng khăn tay tại Nhà thờ Manmin 
Chiang Rai. Cô đã tham dự và tin nhận Chúa ở đó. 
Cô ấy nói, “Tôi thấy một số người làm chứng về việc 
được chữa lành của họ. Tôi chưa bao giờ có một kinh 
nghiệm tâm linh khi tôi là một Phật tử mặc dù tôi 

đã phục vụ một cách chân thành. 
Nhưng Đức Chúa Trời thật 
sự là Đấng hằng sống. Tôi 
không thể không tin nhận 
Đức Chúa Giê-su Christ là 
Chúa của tôi vì có rất nhiều 
bằng chứng đáng tin 
cậy.” Cô ấy nói rằng 
con trai mình cũng 
đã được lành bệnh da 
bằng lời cầu nguyện 
với khăn tay.

Một người Hindu và một Phật tử đã tin nhận Chúa!

“Tôi là một bệnh bại liệt vì bệnh hiếm gặp, nhưng tôi đã đi được!”



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 

1.

2. 

3. 

4. 

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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Không bao lâu trước khi Ngài trút hơi 
thở cuối cùng trên thập tự giá, với tất 
cả sức lực còn lại của Ngài, Đức Chúa 
Giê-su đã để lại những lời cuối cùng. 
Chúng được biết đến là “Bảy Lời Cuối 
Cùng Trên Thập Tự Giá.” Tiếp tục từ ấn 
bản cuối cùng, hôm nay chúng ta hãy 
đến với lời thứ ba của những Lời cuối 
cùng của Ngài trên cây thập tự.

1. “Hỡi đàn bà kia, đó là con của 
ngươi!”

Giăng 19:26 có chép, “Đức Chúa 
Giê-su thấy mẹ mình, và một môn đồ 
Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng 
mẹ rằng: Hỡi đàn bà kia, đó là con của 
ngươi!” Ở đây, “Con trai của bà” là nói 
đến “môn đệ người được Chúa Giê-su 
yêu – Giăng. Chúa Giê-su bảo Trinh Nữ 
Ma-ri hãy xem Giăng là con ruột của 
mình.

Vậy tại sao Chúa Giê-xu lại nói: “Hỡi 
đàn bà kia, đó là con của ngươi!” Một 
yếu tố cần chú ý ở đây là sự kiện Chúa 
Giê-su gọi Đức Trinh Nữ Ma-ri là “đàn 
bà.” Kinh thánh không bao giờ ghi lại 
một ví dụ nào trong đó Chúa Giê-su 
nhắc đến Trinh Nữ Ma-ri là “mẹ” của 
Ngài. 

Thuật ngữ “mẹ” trong “Sách Giăng” 
được sử dụng theo quan điểm của tác 
giả, Giăng, không phải của Chúa Giê-

su. Trong Giăng 2 là một cảnh tượng 
trong đó Chúa Giê-su biến nước thành 
rượu và một lần nữa ở đây Ngài đã đề 
cập đến và gọi Trinh Nữ Ma-ri là “đàn 
bà.” Vì Trinh Nữ Ma-ri không bao giờ 
có thể là mẹ của Chúa Giê-su. Làm thế 
nào Trinh Nữ Ma-ri có thể là mẹ của 
Chúa Giê-su, Đấng bình đẳng với Đức 
Chúa Trời (Phi-líp 2:6) và Đức Chúa 
Con trong Đức Chúa Trời Ba Ngôi?
Đức Chúa Trời từ trước vô cùng cho 

đến đời và là “Đấng tự hữu hằng hữu” 
(Xuất Ê-díp-tô ký 3:14); không ai sinh 
ra hoặc tạo lập nên Ngài. Vì thế, Chúa 
Giê-su là Đấng “trong hình thể của Đức 
Chúa Trời” không thể gọi Trinh Nữ Ma-
ri, chỉ là một tạo vật là “Mẹ.” Ngoài ra, 
Trinh Nữ Ma-ri không thể là mẹ của 
Chúa Giê-su ngay cả từ quan điểm sinh 
học. Con người được hình thành thông 
qua sự kết hợp của tinh trùng và trứng. 
Tuy nhiên, Đức Chúa Giê-su đã chịu 
thai dựng bởi Đức Thánh Linh. 

Nếu một đứa trẻ được sinh ra bằng 
cách thụ tinh nhân tạo, liệu người nữ đã 
mang đứa con là “mẹ” của của đứa trẻ 
chăng? Nếu đứa trẻ ở trong một chiếc 
lồng nuôi trẻ bị đẻ non, đứa trẻ đó có 
nên gọi chiếc lồng kia là “mẹ” của mình 
chăng? Cũng giống như vậy, Chúa Giê-
su không thể gọi Ma-ri là “mẹ” của 
Ngài chỉ vì Ngài đã ở trong bụng của 
người trước khi chào đời. Đức Chúa 
Trời sẽ không hài lòng nếu người ta 
nghĩ đến và đối xử với Trinh Nữ Ma-ri 
như là mẹ của Chúa Giê-su và tôn thờ 
bà như một thần tượng.

Như Đức Chúa Trời đã cho chúng 
ta biết trong Xuất Ê-díp-tô ký 20:3-4, 
“Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần 
khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho 
mình, cũng chớ làm tượng nào…,” 
chúng ta không bao giờ nên làm, phụng 
sự, hoặc tôn thờ thần tượng của bất kỳ 
tạo vật nào.

Những lời tiếp theo của Chúa Giê-su, 
“Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi!” 
Được dành để yên ủi Trinh Nữ Maria. 
Khi bà chứng kiến Chúa Giê-su yêu dấu 
của mình chịu đau đớn không thể giải 
thích được, Trinh Nữ Ma-ri cũng chịu 
đau đớn và đau buồn. Chúa Giê-su luôn 
nhớ đến Trinh Nữ Ma-ri ngay cả trong 
những giây phút cuối cùng của cuộc đời 
và Ngài đã tin cậy vào môn đệ của Ngài 
là Giăng như con ruột của bà.

2. “Đó là mẹ ngươi!”
Giăng 19:27 tiếp tục, “Đoạn, Ngài 

lại phán cùng người môn đồ rằng: Đó 
là mẹ ngươi! Bắt đầu từ bấy giờ, môn 
đồ ấy rước người về nhà mình.” Từ 
đó, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, 
Giăng rước Trinh nữ Ma-ri về nhà mình 
và phụng sự bà như mẹ mình. Sau khi 
sinh ra Chúa Giê-su đương khi còn là 
trinh nữ, Ma-ri sinh thêm nhiều người 
con nữa với Giô-sép chồng mình. Tuy 
nhiên, Chúa Giê-su đã không yêu cầu 
các người con của Ma-ri và Giô-sép 
chăm sóc bà, nhưng đã ủy thác cho môn 
đệ Ngài là Giăng làm nhiệm vụ này.

Chúng ta phải hiểu rõ điều gì từ sự 
thật này? Kinh thánh cho chúng ta biết 
trong Phi-líp 3:20, “Nhưng chúng ta là 
công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà 
chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là 
Đức Chúa Giê-su Christ.” Con cái của 
Đức Chúa Trời đã nhận được sự cứu rỗi 
là những người thuộc về trời. Con cái 
của Đức Chúa Trời, tất cả những ai đã 
tiếp nhận Chúa và có được ghi tên vào 
sách sự sống, hình thành một gia đình 
thuộc linh phục vụ Đức Chúa Trời là 
Cha của mình.
Đức Chúa Trời là nguồn sự sống. Mặc 

dù mỗi người chúng ta đều được sinh 
ra từ bố mẹ đẻ của mình, tinh trùng và 
trứng của cha mẹ chúng ta đã được Đức 
Chúa Trời ban cho. Khi chúng ta theo 
dõi lại phả hệ của chúng ta, chúng ta chỉ 
thấy rằng vị tổ tiên của tất cả nhân loại 
là A-đam cũng đến từ Đức Chúa Trời. 
Chính tay Ngài đã tạo dựng nên thân 
thể của A-đam rồi hà sinh khí vào lỗ 
mũi, do đó sự sống của chúng ta đến từ 
Đức Chúa Trời. Ngay cả khi một người 
đàn ông và một người phụ nữ kết hôn, 
họ không thể hình thành một sự sống 
khác mà không có sự cho phép của Đức 
Chúa Trời, vì quyền ban cho một linh 
hồn cho đứa trẻ thụ thai cũng thuộc về 
Đức Chúa Trời.

Từ khi khoa học và công nghệ phát 
triển đến mức chưa từng có, cuộc tranh 
luận xung quanh việc nhân bản con 
người đã được sản xuất, nhưng không 
ai có thể tự tạo ra tâm linh cho mình. 
Con người có thể tái tạo phần xác thể 
nhưng vì thân xác được tái tạo sẽ thiếu 
tâm linh, nó sẽ không khác gì loài vật và 
không thể suy nghĩ như con người. Hơn 
nữa, giới tính, đặc điểm, ngoại hình bên 
ngoài, và các thuộc tính khác của đứa 
trẻ được hình thành cũng nằm ngoài sự 
kiểm soát của cha mẹ. 

Thực tế không thể chối cãi là chỉ có 
Đức Chúa Trời điều khiển cuộc đời 

của loài người. Chỉ có Đức Chúa Trời 
ban thần linh cho con người và chỉ có 
Ngài cai trị sự sống, sự chết, sự rủa sả, 
và phước lành của loài người, và Đức 
Chúa Trời đây là Cha thiên thượng của 
chúng ta. Nếu con người sống theo 
những thèm muốn theo đường lối của 
thế gian mà không tin vào Ngài, những 
người như vậy không thể gọi Đức Chúa 
Trời là “Cha!” (Giăng 8:44).

Do đó, ngay cả khi chúng ta quan 
hệ với một số cá nhân bởi huyết thống 
trong đời này, chúng ta sẽ không bao 
giờ ở trong Thiên Đàng đời đời với họ 
nếu họ không tin Chúa. Ngay cả Chúa 
Giê-su cũng đã nhắc nhở chúng ta về 
vấn đề này trong Ma-thi-ơ 12:50, “Vì hễ 
ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, 
thì người đó là anh em, chị em ta, cùng 
là mẹ ta vậy”, và dạy chúng ta bản chất 
của một gia đình thật, là một gia đình 
thuộc linh.

Chúng ta phải yêu thương và phục vụ 
gia đình đời nầy của chúng ta nhưng đó 
phải là tình yêu thiêng liêng thích hợp 
trước mắt Đức Chúa Trời. Tình yêu đích 
thực không phải là yêu thương và đầu 
phục gia đình mà báng bổ chống nghịch 
Đức Chúa Trời và đi theo đường lối trái 
với ý muốn của Ngài.

Giả sử cha mẹ và anh chị em ruột của 
mình nói với một người: “Đừng đi nhà 
thờ” hoặc “Hãy cùng tôi tham gia vào 
việc phạm tội này.” Nếu người đó làm 
theo họ, thì đó không phải là con đường 
của tình yêu mà là của sự chết. Do đó, 
trong khi chúng ta yêu thương và phục 
vụ cha mẹ và anh chị em ruột thịt của 
mình, chúng ta phải làm như vậy trong 
phạm vi của lẽ thật. Hơn nữa, nếu chúng 
ta có tình yêu chân thật dành cho gia 
đình mình, trước tiên chúng ta phải rao 
giảng phúc âm cho họ để dẫn họ đến 
thiên đàng.

Thưa anh chị em thân mến trong Cứu 
Chúa Giê-su Christ, sâu thẳm trong 
phần thứ ba của những lời Đức Chúa 
Giê-su phán trong lúc chịu thập hình 
là tình yêu của Chúa Giê-su, người đã 
tìm cách làm yên ủi Ma-ri buồn phiền. 
Chúa của chúng ta cũng nói với chúng 
ta rằng tất cả anh chị em trong Ngài đều 
là gia đình thật của chúng ta. Nhân danh 
Chúa, tôi cầu nguyện để anh chị em sẽ 
hiểu hơn về tấm lòng của Chúa chúng 
ta, yêu mến Đức Chúa Trời càng hơn, 
và chia sẻ với nhau một tình yêu thiêng 
liêng trong Chúa.

Bảy Lời Cuối Cùng của Chúa 
Giê-su trên Thập Tự Giá (2)

“Đức Chúa Giê-su thấy mẹ mình, 
và một môn đồ Ngài yêu đứng gần 

người, thì nói cùng mẹ rằng: 
Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi! 
Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn 

đồ rằng: Đó là mẹ ngươi! 
Bắt đầu từ bấy giờ, 

môn đồ ấy rước người về nhà mình” 
(Giăng 19:26-27). 

Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee

●●●
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Chúa Giê-su có phán trong Ma-thi-ơ 20:28, 
“Con người đã đến, không phải để người ta 
hầu việc mình, song để mình hầu việc người 
ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều 
người.” Những người xung quanh Chúa Giê-
su cảm thấy sự khiêm tốn và phục vụ của 
Ngài.

Chúa Giê-su là Con của Đức Chúa Trời, 
Ngài đã làm các dấu lạ, các phép lạ và các 
công việc đầy quyền năng đáng kinh ngạc để 
mọi người có thể tin Ngài là Đấng Cứu Rỗi.

Tuy nhiên, Ngài không muốn được phục vụ. 
Thay vào đó, Ngài hạ mình xuống và phục 
vụ mọi người. Đôi khi Ngài ông không thể ăn 
hoặc ngủ vì có rất nhiều người đến với Ngài. 
Ngài phục vụ họ từ sâu thẳm tấm lòng mình. 
Mùi thơm của sự khiêm nhường và sự phục 
vụ của Ngài đã làm cảm động và thay đổi lòng 
người.

Do đó, Cơ Đốc nhân nên theo gương của 
Ngài bằng cách khiêm tốn và phục vụ người 
khác, để qua đó tỏa hương khiêm nhường và 
phục vụ của Đấng Christ.

Có điều là, chúng ta nên tỏa hương thơm 
tự nhiên từ tấm lòng, không phải từ cách cư 
xử tốt tinh chế hoặc giáo dục là những nghi 
thức không đến từ tấm lòng. Chỉ khi đó chúng 
ta mới có thể khiến người khác mở lòng và 
giành được lòng tin tưởng của họ. Phúc âm mà 
chúng ta cố gắng mang đến cho họ có thể được 
gieo vào lòng họ.

Một số người dường như khiêm tốn chào 
người cấp trên của họ, nhưng lại nói xấu về 
người ấy sau lưng. Một số thượng cấp không 
đáp lời chào hỏi của cấp dưới hoặc thậm chí 
họ không chấp nhận lời chào của cấp dưới. 
Những hành động này khác xa với sự khiêm 
nhường và phục vụ.

Một số người có thể cảm thấy buồn và thậm 
chí tức giận khi bị mắng vì những sai lầm của 
họ, khi họ được khuyên bảo hoặc được tư vấn. 
Trong trường hợp này, họ nên nhận biết mong 
muốn được nâng lên và phục vụ trong lòng 
mình. Bởi vì những thuộc tính như vậy trong 
lòng nên họ ghét phải lắng nghe lời cảnh cáo 
hoặc nhận xét tiết lộ những thiếu sót của mình.

Hoặc, khi ai đó nói điều gì nghịch với ý 
tưởng chúng ta, chúng ta có thể đưa ra phán 
quyết của mình dựa trên quan điểm riêng. 
Nhưng trong hầu hết các trường hợp, phán 
quyết của chúng ta rất có thể khác với thực tế.
Đó là, khi chúng ta tự đặt mình cao hơn 

người đó, chúng ta có thể cảm thấy không 
thoải mái và nó có thể dẫn đến xung đột với 
người ấy. Tuy nhiên, nếu hạ mình và cố gắng 
hiểu người đó, chúng ta sẽ không gây ra bất kỳ 
rắc rối nào với người ấy. Để hiểu gnười, điều 
quan trọng là chúng ta nên lắng nghe cho đến 
khi người ấy nói xong. Bấy giờ, chúng ta có thể 
hiểu rõ hơn tại sao người ấy phải nói những gì 
mình đã nói. Chúng ta cũng có thể cảm nhận 
được những gì người ấy nghĩ trong lòng như 
hy vọng được yêu thương, hoặc mong muốn 
được công nhận nhiều hơn, hoặc mong muốn 
làm tốt hơn về điều gì đó. Kế đến, chúng ta có 
thể đáp lại cách tốt hơn đối với người đó. 

Mùi hương của Đấng Christ được tỏa ra 
trong sự khiêm tốn và phục vụ chắc chắn sẽ 
chạm đến lòng của người khác.

Mặc dù Phi-e-rơ chối Chúa Giê-su ba lần, 
Chúa Giê-xu không bao giờ từ bỏ ông. Ngài 
hiểu sự yếu đuối của Phi-e-rơ, tha thứ và 
thêm sức cho người. Phao-lô có một thời 
theo đuổi và bức hại những ai tin Chúa Giê-
su, nhưng Chúa đã đến với ông, tha thứ cho 
ông, và làm cho ông trở nên sứ đồ của Ngài. 
Tình yêu thương của Chúa đã làm mới lại 
mọi người và khiến họ trở nên những sứ đồ 
của Ngài.

Cũng vậy đối với chúng ta. Tình yêu 
thập tự giá của Chúa làm tan chảy tấm lòng 
chúng ta. Chúa đã bị đòn roi khắp thân thể 
Ngài, đội mão gai, tay và chân Ngài đã bị 
đóng đinh trên cây thập tự. Cuối cùng, Ngài 
chết trên cây thập tự đổ hết huyết mình để 
cứu chúng ta khi chúng ta thậm chí không 
biết hay tin vào Ngài. Khi chúng ta nhận ra 
tình yêu thập tự của giá Ngài, chúng ta có 
thể cảm thấy biết ơn và đổ nhiều nước mắt. 
Khi chúng ta giữ tình yêu của Chúa Đấng 
đã hy sinh hoàn toàn cho chúng ta và chúng 
ta bày tỏ tình yêu đối với người khác, chúng 
ta có thể tỏa hương thơm Đấng Christ. 
Đó là tình yêu không cần đáp lại. Đó là 

tình yêu không liên tục và rộng lượng. Đó là 

tình yêu tha thứ ngay cả những người làm 
hại chúng ta như Chúa đã tha thứ cho chúng 
ta về tội lỗi và gian ác của chúng ta. Nếu 
chúng ta hương thơm của tình yêu thương, 
người khác có thể cảm nhận nó và thay đổi. 
Tình yêu thiên thượng có thể làm tan chảy 
tấm lòng lạnh giá, và có thể làm mềm lại 
tấm lòng chai cứng.

Những người trao ra loại tình yêu thiên 
thượng này cũng sẽ được người khác yêu 
thương. Một số trong chúng ta có thể nghĩ, 
“Tại sao người ta không yêu tôi? Phải chăng 
vì ngoại hình của tôi hay tình trạng xã hội 
của tôi không tốt?” Chúng ta không cần phải 
cố gắng đạt được tình yêu thương như vậy. 
Tình yêu xác thịt sẽ không bền lâu. Nó chỉ 
tạm thời. Tình yêu như thế có thể thay đổi 
một cách dễ dàng khi các thuộc tính thể chất 
của bạn thay đổi hoặc khi có người khác tốt 
hơn xuất hiện.
Để đạt được tình yêu không đổi, tình yêu 

thật sự, tâm linh của chúng ta, đó là bản chất 
của bản thể, cần được làm mới lại. Đó là, 
chúng ta nên có tấm lòng nhân từ không có 
sự dữ và tấm lòng thiên thượng mà không 
phải tấm lòng xác thịt. Khi tỏa hương thơm 

Đấng Christ bởi tấm lòng, chúng ta sẽ được 
người khác yêu mến. Tình yêu đó là thật.

Mùi hương của tình yêu xuất phát từ tấm 
lòng thiên thượng có thể chạm đến trái tim 
của mọi người. Nó mềm mại, ấm áp, và 
chân thành. Khi tỏa hương thơm như vậy, 
mọi người sẽ mở lòng đối với chúng ta và 
yêu thương chúng ta từ sâu thẳm lòng họ.

Tình yêu đích thực ấy là quan tâm đến 
mọi thứ thuộc về người khác vì cớ chúng 
ta vô cùng yêu mến linh hồn của người đó. 
Đức Chúa Cha cũng yêu thương linh hồn 
của chúng ta, không phải ngoại hình (1 Sa-
mu-ên 16:7). Đó cũng là từ tấmm lòng mà 
chúng ta tin và yêu mến Đức Chúa Trời là 
Đấng không nhìn thấy.

Châm ngôn 8:17 chép rằng, “Ta yêu mến 
những người yêu mến ta, Phàm ai tìm kiếm 
ta sẽ gặp ta.” Nếu chúng ta vâng giữ các 
điều răn của Chúa vì chúng ta yêu mến 
Ngài, linh hồn của chúng ta sẽ thịnh vượng, 
mọi thứ sẽ tốt đẹp với chúng ta, và chúng 
ta sẽ được phước về sức khoẻ. Đó là, chúng 
ta có thể nhận được tình yêu từ Đức Chúa 
Trời, kinh nghiệm Ngài, và vui hưởng cuộc 
sống dư dật ngay cả trên trái đất.

2 Cô-rinh-tô 2:15 chép rằng, “Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, 2 Cô-rinh-tô 2:15 chép rằng, “Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, 
ở giữa kẻ được cứu, và ở giữa kẻ bị hư mất.” Như đã nói, ở giữa kẻ được cứu, và ở giữa kẻ bị hư mất.” Như đã nói, 

Cơ Đốc nhân phải đưa dẫn nhiều người đem vào lòng của Chúa bằng cách tỏa ra mùi Cơ Đốc nhân phải đưa dẫn nhiều người đem vào lòng của Chúa bằng cách tỏa ra mùi 
thơm của Đấng Christ và trở thành ánh sáng và muối của thế gian. Vậy, mùi thơm của Đấng Christ là thế nào?thơm của Đấng Christ và trở thành ánh sáng và muối của thế gian. Vậy, mùi thơm của Đấng Christ là thế nào?

Hương thơm của sự khiêm nhường và phục vụ

Mùi hương thơm tình yêu

Mùi Thơm Đấng Christ
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Urim Books 

Vào giữa trưa ngày 23 tháng 12 năm 2017, tôi đã đi 
đến sân thể thao để chơi bóng đá. Trời lạnh. Tôi khởi 
động và bắt đầu chơi bóng đá. Chưa đầy mười phút 
sau, tôi nghe một âm thanh từ bắp chân trái của tôi và 
cảm thấy đau đớn. Bắp chân trở nên thâm tím và đau 
dữ dội. Trong 30 phút tiếp theo, tôi phải ngồi yên. Sau 
đó, tôi nhảy lò cò bằng chân phải để đến xe vì bước 
chân trái của tôi trên mặt đất gây ra đau đớn dữ dội.

Nhưng cơn đau đã không còn khi tôi nhận được 
lời cầu nguyện của Mục sư Jaerock Lee được ghi lại 
trên Hệ thống Ứng phó Tự động bằng điện thoại di 
động ba lần. Tôi muốn làm chứng về việc chữa lành 
cho Mục sư trưởng trong cuộc gặp với ông ta, dự kiến 
ngày hôm sau cho sứ mệnh Nam giới 1-2 mà tôi thuộc 
về. Lúc 7 giờ 30 phút chiều vào ngày hôm sau, chúng 
tôi bước vào văn phòng của ông. Trong khi nghe ông 
ta, lưng tôi cảm thấy cứng. Nhưng tôi đã không coi 
trọng điều nầy. Trước khi rời văn phòng, tôi nói với 
ông rằng, “Tôi đã được chữa lành khỏi đau nhức cơ 
bắp của mình khi ông cầu nguyện. Tôi không còn đau 

nữa. Tôi đã đi lại và bước lên cầu thang dễ dàng. Cảm 
ơn ông.”

Sau đó, tôi đã đi bộ đến bãi đậu xe để về nhà với 
gia đình. Tôi cảm thấy đau đằng sau lưng, cảm thấy 
tê cứng. Sự đau đớn trở nên nghiêm trọng như thể nội 
tạng của tôi bị cắt thành từng mảnh. Tôi không thể đi 
được. Tôi trở lại nhà thờ và đến văn phòng của World 
Christian Doctors Network. Tôi đã trải qua siêu âm, 
và kết quả cho thấy những viên sạn thận. Tôi đã phải 
chịu đựng cơn đau dữ dội khiến cơ thể tôi di khó di 
chuyển đúng cách và rồi tôi trở lại văn phòng của Mục 
sư trưởng một lần nữa để nhận lời cầu nguyện của 
ông ta.

Tôi đau đớn đến mức tôi cảm thấy ngất xỉu. Chờ đợi 
một lúc cảm thấy quá lâu cho tôi. Có rất nhiều thành 
viên nhà thờ xung quanh tôi, nhưng tôi không thể làm 
gì ngoài việc di chuyển xung quanh vật lộn với cơn 
đau không thể chịu đựng được. Sau một lát, tôi đi đến 
văn phòng của Mục sư trưởng để được cầu nguyện. 
Ông đã nghe về tôi và mở cửa văn phòng chờ tôi.

Khi mắt tôi nhìn vào mắt ông ta, tôi đã rơi nước mắt 
ăn năn và cơn đau đã biến mất! Trong mắt tôi chỉ là 
mục sư trưởng. Tôi đã là một thành viên của Manmin 
và đã gặp ông ấy trong 23 năm, nhưng vào ngày đó 
Mục sư trưởng trông rất nhỏ. Ông trông giống như 
một người cha đã hy sinh tất cả mọi thứ cho con cái 
của mình. Tôi nhận ra rằng những năm tháng sức chịu 
đựng của ông không dễ dàng và sự hy sinh của ông 
cho thấy tình yêu mà ông dành cho tôi.

Mục sư trưởng cúi xuống đặt tay lên tôi vì tôi quỳ 
xuống và cầu nguyện, ông đặt tay lên bên phải tôi và 
cầu nguyện. Cơn đau đớn đã ra khỏi, và tôi đứng dậy 
bình thường. Tôi ăn năn về đức tin hâm hẩm của mình 
và tuyên xưng rằng tôi sẽ sống một đời sống đức tin 
mạnh mẽ. Tôi dâng hết sự ơn và vinh quang lên Đức 
Chúa Trời, Đấng đã cho phép tôi trải nghiệm sự chữa 
lành thiên thượng khiến sự đau đớn do các thận sạn 
nước tiểu biến mất ngay tức thì và trở thành một con 
người mới. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành 
đến Mục sư trưởng đã cầu nguyện cho tôi.

Tôi phải khổ sở rất nhiều 
với thị lực của mình. Tôi 
đã giấu mọi người. Trong 
những ngày học trung học, 
tôi đã được phẫu thuật đục 
thủy tinh thể trong mắt trái 
mình, và ngay cả mắt phải 
của tôi cũng có vấn đề. Mắt 
phải rất dễ bị tổn thương, 
vì vậy ngay cả làn gió nhẹ cũng khiến cảm 
thấy đau và thị lực của tôi giảm theo 
thời gian. Vì những vấn đề về mắt, tôi 
không thể đi học trong ba tháng. Thị 
lực mắt trái tôi cũng ngày càng trở 
nên yếu hơn. Tôi phải đeo mắt kính. 
Sau đó tôi phát hiện ra rằng tôi đã có 
khối u mắt, và nếu không phẫu thuật, 
tôi sẽ bị mất thị lực hoàn toàn. 

Vào tháng giêng năm 2013, tôi tình 
cờ đọc Tin Tức Manmin em họ tôi mang 
về từ nhà thờ của mình. Tôi đọc hết mục báo vì 
tôi thích đọc. Tôi nhận được nhiều ân sủng từ các lời 
chứng chữa lành vì tôi bị bệnh mắt. Tôi cũng muốn 
được Đức Chúa Trời chữa lành và vào một ngày nọ tôi 
theo người anh em họ của mình. Theo cách đó, vào 
ngày 6 tháng 1, tôi đã trở thành một thành viên của 
Nhà thờ Manmin Holiness Nairobi ở Kenya.

Trong các buổi nhóm chữa lành bằng 
khăn tay của nhà thờ, Bishop Dr 

Myongho Cheong đã cầu nguyện cho 
người bệnh bằng khăn tay mà Mục 
sư trưởng Tiến sĩ Jaerock Lee đã 
cầu nguyện (Công vụ 19:11-12). Tôi 
chuẩn bị cho buổi nhóm với sự cầu 

nguyện và ăn năn từ sâu thẳm lòng 
mình.
Vào ngày 20 tháng 1, tôi nhận được 

lời cầu nguyện của Dr. Cheong. Tôi cảm 
thấy như có cái gì đó di chuyển từ con mắt 

phải sang mắt trái và ra ngoài. Tôi cảm thấy như tôi 
sẽ sụp đổ vào lúc đó. Kế đến, một điều kỳ diệu đã xảy 
ra. Tất cả mọi người và mọi thứ đã được nhìn thấy rất 
rõ ràng mặc dù tôi đã lấy kính mắt. Tất cả những đau 
đớn và mọi triệu chứng mà tôi đã phải chịu đựng đều 
đã biến mất! 

Tôi đã gặp Đức Chúa 
Trời theo cách ấy, và 
với lòng biết ơn nhờ ân 
sủng, tôi bắt đầu dẫn dắt 
một cuộc sống Cơ Đốc 
nhân sốt sắng. Tháng 
9 năm 2015, tôi đã nộp 
đơn xin làm văn phòng 
chính phủ và phỏng vấn 

để trở thành công chức. Và tôi lại nhận được lời cầu 
nguyện bằng khăn tay của Dr. Myongho Cheong.

Thật đáng ngạc nhiên, tôi đã được thuê làm việc 
hợp đồng 6 tháng làm chuyên gia nghiên cứu trong 
trung tâm nghiên cứu phát triển y học thuộc chính 
phủ. Bấy gời, tôi cầu nguyện tha thiết trong buổi nhóm 
đặc biệt Daniel Prayer Meeting để trở thành một nhân 
viên làm việc trọn thời gian. Trên thực tế, tình hình 
dường như ảm đạm vì chính phủ tuyên bố sẽ cắt giảm 
số lượng công nhân. Nhưng vào tháng 3 năm 2017, tôi 
được tuyển dụng làm quan chức Chính phủ trọn thời 
gian. Đức Chúa Trời đã nhậm lời lời cầu nguyện của 
tôi.

Không ai có thể giải thoát tôi khỏi những bệnh tật 
đời nầy, nhưng Đức Chúa Trời giải quyết mọi vấn đề 
của tôi. Tôi dâng lời tạ ơn và tôn vinh lên Đức Chúa 
Trời, Đấng đã ban phước cho tôi trong không gian của 
người chăn bầy.

Chấp sự Duseok Yun, 38 tuổi, Giáo xứ 12, 
Nhà thờ Trung tâm Manmin

“Sự đau đớn nghiêm trọng “Sự đau đớn nghiêm trọng 
do sạn thận đã qua khỏido sạn thận đã qua khỏi
khi mắt tôi nhìn vào mắt người!”khi mắt tôi nhìn vào mắt người!”

Anh Samuel Omondi Amata, 29 tuổi, 
Nhà thờ Nairobi Manmin Holiness, Kenya

 “Tôi đã được chữa khỏi bệnh  “Tôi đã được chữa khỏi bệnh 
ung thư mắt, và thậm chí thị ung thư mắt, và thậm chí thị 
lực cũng được cải thiện!”lực cũng được cải thiện!”


