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Những Người Trẻ Tuổi của Manmin Đổi Mới Thế Giới!

Chị Hanbit Lee (ảnh #3) là một luật sư. Chị đã hoàn thành các khóa học tại 
Viện Nghiên cứu Tư pháp và Đào tạo là một trong những sinh viên năm thứ 44 
tốt nghiệp. Cô hiện đang làm việc cho Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân phục 
vụ dưới quyền của Tổng thống.

Khi được tiến sĩ Jaerock Lee dạy về việc giữ mình khiêm tốn, tránh kiêu 
ngạo và phục vụ người khác, cô cố gắng không khăng khăng về sự công bình 
riêng của mình và cố gắng học hỏi từ người khác, ngay cả khi một điều mà 
cô không cảm thấy thoải mái xảy ra. Chẳng bao lâu, mọi người bắt đầu chấp 
nhận cô. Cô nghĩ mình cẳng làm điều gì lớn lao, nhưng những việc làm nhỏ bé 
của cô đã dẫn đến danh tiếng tốt trong lĩnh vực của mình. Cuối cùng, cô được 
chiêu mộ bởi ủy ban mà hầu hết mọi người muốn vào. 

“Tôi không uống rượu để làm hài lòng người khác. Nhưng Đức Chúa Trời đã hướng dẫn 
tôi theo cách của Ngài, chứ không phải theo thế gian. Tôi hy vọng trở thành một luật sư yêu 
thương, người có thể đem hy vọng đến cho nhiều người với sự khôn ngoan Chúa ban cho.”

Hanbit Lee, Luật sư của Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân

Anh Hosan Jeong (ảnh #4) là một cảnh sát trưởng làm việc cho Đội Tội phạm 
Kinh tế của Phòng Điều tra Tội phạm Cảnh sát Gwanak. Anh ta rất kinh ngạc 
khi nghe những bài giảng của Tiến sĩ Jaerock Lee về Sáng Thế ký trên internet. 
Sau khi nhận được nhiều ân điển từ các bài giảng, ông đã đăng ký tại Manmin 
vào năm 2012.

Ông đã gặp nhiều hạng người trong khi làm việc, nhưng ông đã cố gắng đối 
xử với họ với lòng tốt và tỏa ra mùi thơm của Đấng Christ. Năm 2017, ông 
nhận được tuyên dương rất nhiều. Ông cũng làm việc trung thành như một 
thành viên của sứ mệnh của mình trong nhà thờ và cống hiến cho an ninh của 
các thành viên hội thánh. Ông nói ông luôn trải nghiệm sự giúp đỡ của Chúa 
trong khi làm nhiệm vụ.

“Tôi dễ dàng bắt giữ bọn tội phạm ngay cả khi hệ thống theo dõi vị trí không hoạt động. Các đồng nghiệp 
của tôi đã rất ngạc nhiên khi nói rằng họ chưa bao giờ kinh nghiệm điều đó. Tôi muốn mang lại tình yêu mà 
Chúa đã ban cho tôi cách nhưng không và sưởi ấm thế gian với tư cách là một sĩ quan cảnh sát.” 

Hosan Jeong, Phòng điều tra tội phạm của Văn Phìng Cảnh Sát Gwanak

Chị Seulgi Kim (ảnh #2) mơ ước được tôn vinh Đức Chúa Trời bằng khiêu 
vũ khi cô xem buổi trình diễn của Đội múa thờ phượng Power Worship trong 
những ngày đi học. Cô đã chuyển đến Seoul khi vào đại học vào năm 2010 và 
trở thành thành viên của Đội múa thờ phượng của trường Mission Worship 
Dance và sau đó là Glory Worship Dance. Vào năm 2015, cuối cùng cô đã tham 
gia đội múa Power Worship mà cô đã mơ ước trong một thời gian dài.

Vào khoảng thời gian này, cô đã được chữa lành bệnh lao theo lời nguyện 
của Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee. Kể từ đó, cô đã dấn thân nhiều hơn để tôn 
vinh Đức Chúa Trời qua các trình diễn của mình. Cô nói cô cảm thấy hạnh 
phúc khi chia sẻ tình yêu của Chúa qua điệu nhảy của mình với những người 
sử dụng các ngôn ngữ khác nhau và có nền văn hóa khác nhau.

“Tôi cảm nhận được tình yêu lớn lao của Đức Chúa Trời khi nhìn thấy mọi người rơi nước 
mắt trong khi biểu diễn, khi tôi thấy họ được đánh thức bởi phúc âm thiên thượng và khi họ 
trải nghiệm những công việc chữa lành của Chúa Thánh Thần. Tôi hy vọng ngày càng nhiều 
người sẽ cảm nhận được tình yêu lớn laoi của Chúa và đến được thiên đường xinh đẹp.”

Seulgi Kim, Đội Múa Thờ Phượng Quyền Năng, Ủy Ban Biểu Diễn Nghệ Thuật

Anh Jaeyun Kim (ảnh #1) tốt nghiệp UCLA, một trong những trường đại 
học tốt nhất ở miền Tây nước Mỹ. Anh cũng tốt nghiệp thạc sĩ trong cùng một 
trường vào năm 2015. Trong khi anh làm giáo viên toán ở trường trung học, 
cha của ông, nhà truyền giáo Hangryeol Kim, người phục vụ Trung tâm Truyền 
giáo Manmin ở California, được phái đến nhà thờ Peru Manmin, và trung tâm 
cần một nhà truyền giáo, người có thể thế vào chỗ ông ta. 

Vào ngày 17 tháng 12 năm 2017, ông được phái đến như một nhà truyền giáo 
nghiệp dư đến trung tâm truyền giáo của Nhà thờ Trung ương Manmin. Trên 
thực tế, ông đã giữ vững khải tượng về công việc truyền giáo khi ông còn là 
một học sinh trung học. Đức Chúa Trời nhớ lại và dẫn dắt ông trở thành một 
nhà truyền giáo

“Tôi muốn trở thành một nhà truyền giáo đầy quyền năng và dẫn dắt nhiều 
người ở Bắc Mỹ đến với Chúa bằng phúc âm thiên thượng. Bằng cách đó, tôi hy 
vọng sẽ báo đền ân sủng của Đức Chúa Trời cho phép tôi gặp người chăn bầy 
của tình yêu thương và quyền năng và để có được đức tin thật.”

Jaeyun Kim, Trung tâm Truyền giáo Manmin tại Hoa Kỳ

“Tôi muốn nhận được 
quyền năng và đưa dẫn 
nhiều người tại Bắc Mỹ 

đến với Chúa!”

“Tôi cảm thấy hạnh phúc 
khi mọi người cảm nhận 
được tình yêu của Chúa 
trong điệu nhảy của tôi!”

“Tôi hy vọng trở thành một 
luật sư yêu thương, người 

mang đến sự giúp đỡ và hy 
vọng cho nhiều người!”

“Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài” (Phi-líp 2:13).
Những người trẻ tuổi của Manmin nổi bật trên thế giới vì họ đã được dạy Phúc âm thánh thiện và kinh nghiệm nhiều dấu kỳ phép lạ và 
nhiững công việc đầy quyền năng. Chúng ta hãy nghe lời chứng của bốn người trẻ tuổi là những người đã tỏa hương thơm Đấng Christ 

trong lĩnh vực của họ và tiến tới mục tiêu thánh khiết của họ vì vinh hiển của Đức Chúa Trời. 
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“Là một cảnh sát, tôi muốn 
chuyển giao tình yêu của 

Chúa mà tôi đã nhận được 
cách miễn phí!”



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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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)

Tín Lý       
Hội Thánh Trung Tâm Manmin Ấn Hành   

Xuất bản: Tiến Sĩ Jaerock Lee    Tổng biên tập: Geumsun Vin

Address: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Hàn Quốc, 08389
Phone: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048  
Website: www.manmin.org/english 
Website: www.manminnews.com
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Chúa Giê-su, Đấng đã đến thế gian 
làm Đấng Cứu Rỗi của loài người, để lại 
một vài lời bày tỏ ngay trước khi trút hơi 
cuối cùng trên thập tự và những lời đó 
được biết đến, “Bảy lời cuối cùng trên 
thập tự giá.” Ngài muốn gieo sự sống 
thuộc linh vào nhân loại cho đến giây 
phút cuối cùng trên cây thập tự. Chúng 
ta hãy đón nhận lời thứ tư, thứ năm và 
thứ sáu mà Chúa Giê-su để lại trên cây 
thập tự.

Lời thứ tư: “ĐỨC CHÚA TRỜI TÔI 
ƠI! ĐỨC CHÚA TRỜI TÔI ƠI! SAO 
NGÀI lÌA BỎ TÔI?”

Lời Chúa Giê-su “ELI, ELI, LAMA 
SABACHTHANI?” trong Ma-thi-ơ 
27:46, được hiểu theo nghĩa, “Đức Chúa 
Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao 
Ngài lìa bỏ tôi?” 

Chúa Giê-su không thốt ra những lời 
này với Đức Chúa Trời như là một hình 
thức than phiền cay đắng hay nói lên nỗi 
đau đớn của Ngài. Trong thực tế, có ý 

nghĩa thiêng liêng quan trọng được gắn 
liền trong những lời này.

Vào lúc đó, đã sáu giờ kể từ khi Chúa 
Giê-su bị đóng đinh và treo trên thập 
tự giá (Mác 15:25-34). Thậm chí Chúa 
Giê-su không còn đủ sức nhưng Ngài 
vẫn “kêu lớn tiếng,” Ngài đã làm như 
vậy để nhắc nhở mọi người và khiến 
họ hiểu tại sao Đức Chúa Trời đã lìa 
bỏ Ngài và tại sao Ngài phải chịu đóng 
đinh trên thập tự giá.

Chúa Giê-su bị đóng đinh để cứu 
chuộc loài người khỏi tội lỗi của họ. Vì 
tất cả nhân loại đã bị Đức Chúa Trời 
từ bỏ theo sự rủa sả của luật pháp, Đức 
Chúa Giê-su đã chịu thay chúng ta bị 
rủa sả và bị Đức Chúa Trời lìa bỏ. Để 
nhắc nhở tất cả mọi người về điều này, 
“Chúa Giê-su đã kêu lớn tiếng.” 

Tiếp theo, Chúa Giêsu “kêu lớn tiếng” 
bởi vì vô số người vẫn đang kết thân 
với thế gian và bước đi trên con đường 
dẫn đến sự chết mặc dù Đức Chúa Trời 
đã từ bỏ Con một của Ngài cho những 
kẻ có tội. Chúa Giêsu muốn tất cả các 
linh hồn đều nhận biết lý do tại sao 
Ngài bị đóng đinh, chấp nhận Ngài làm 
Đấng Cứu Thế của họ và được sự sống 
đời đời. Vì những lý do này, Chúa Giê-
su kêu lớn tiếng “ELI, ELI, LAMA 
SABATTHANI?”

Nếu chúng ta tin từ lòng mình rằng 
Chúa Giê-su đã bị Đức Chúa Trời từ bỏ 
và bị đóng đinh trên thập tự giá vì tội 
lỗi của chúng ta, thì mỗi người chúng 
ta không còn phải sống giữa tội lỗi nữa, 
nhưng sống một cuộc sống nên thánh 
và trở thành con cái của Ngài, Đấng có 
thể gọi Đức Chúa Trời là “Cha.” Chúng 
ta cũng phải khởi sự truyền bá sứ điệp 
thập giá một cách siêng năng để dẫn dắt 
tất cả những linh hồn trên đường đến sự 
chết sang con đường cứu rỗi.

Lời Thứ Năm: “Ta khát.”
Khi một cá nhân bị chảy máu một 

lượng đáng kể, anh ta bị khát cực độ. 
Bây giờ, chúng ta có thể tưởng tượng 
được sự khát mà Chúa Giê-su của chúng 
ta phải chịu khi Ngài bị đóng đinh trên 
thập giá trong không khí nóng như thiêu 
của Y-sơ-ra-ên dưới ánh mặt trời cháy 
nắng trong nhiều giờ? Tuy nhiên, Chúa 
Giê-su đã chịu khổ không chỉ vì cơn 
khát thể xác; có ý nghĩa thiêng liêng 
được gắn liền trong lời của Ngài, “Ta 
khát.” Lời của Ngài có tính chất thiêng 
liêng, khuyến khích mỗi chúng ta làm 
thỏa cơn khát của Ngài bằng cách trả lại 

giá máu của Ngài.
Vậy, làm thế nào chúng ta có thể “trả 

lại giá máu cho Chúa Giê-su”? Khi 
Chúa Giê-su đổ huyết Ngài để cứu rỗi 
nhân loại, những kẻ có lỗi, chúng ta phải 
tìm kiếm và rao giảng Phúc âm cho tất 
cả những ai nếu không biết đến điều nầy 
thì sẽ sa vào Địa ngục. Ngoài việc “trực 
tiếp” truyền bá phúc âm cho những 
người chưa tin, chúng ta có thể “gián 
tiếp” truyền bá phúc âm bằng cách cầu 
nguyện cho sự cứu rỗi linh hồn và dâng 
lên Đức Chúa Trời của lễ cho công việc 
truyền giáo.

Khi Chúa Giê-su phán rằng: Ta khát. 
Một số người gần đó đã lấy một miếng 
bông xốp thấm giấm trên nhánh cây bài 
hương rồi đưa lên miệng Ngài. Chúa 
Giê-su đã nhận lấy giấm không phải để 
nguôi cơn khát, mà là để ứng nghiệm lời 
tiên tri được công bố trong trong Cựu 
Ước (Thi Thiên 69:21), “Chúng nó ban 
mật đắng làm vật thực tôi, Và cho tôi 
uống giấm trong khi khát.”

Việc Chúa Giê-su “nhận lấy giấm” 
chứng thực cho sự thật rằng Chúa Giê-
su đã uống rượu chua và Ngài đã cho 
phép chúng ta uống rượu mới. “Rượu 
chua” tượng trưng cho luật Cựu Ước 
trong khi “rượu mới” biểu thị luật yêu 
thương của Tân Ước mà chính Chúa 
Giê-su đã hoàn thành.

Theo luật của Cựu Ước, tất cả những 
tội nhân đều phải chịu trừng phạt vì tội 
lỗi của họ và việc chuộc tội nầy đã được 
hoàn thành bởi huyết thú vật mà họ hiến 
tế cho Đức Chúa Trời. Như chính Chúa 
Giê-su đã trở thành một của lễ chuộc tội 
và đã cứu chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả 
của luật pháp bằng sự chết của Ngài trên 
thập tự giá, tuy nhiên, Chúa Giê-su “đã 
nhận lấy giấm” vì chúng ta.

Vì vậy, chúng ta sẽ được tha tội khi 
chúng ta tin nhận Chúa Giê-su Christ và 
ăn năn tội lỗi mình tự đáy lòng. Đây là 
hành động “uống rượu mới” và để soi 
sáng cho chúng ta về sự kiện này, Chúa 
Giê-su đã phán: “Ta khát” và đã nhận 
lấy giấm.

Lời Thứ Sáu: “Mọi việc đã được 
trọn!”

Giăng 19:30 chép rằng, “Khi Đức 
Chúa Giê-su chịu lấy giấm ấy rồi, bèn 
phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi 
Ngài gục đầu mà trút linh hồn.” Bởi 
lời phán rằng “Mọi việc đã được trọn!” 
Chúa Giê-su đang đề cập đến việc Ngài 
đã hoàn thành sự tiên liệu về công cuộc 

cứu chuộc nhân loại và đã hoàn thành 
luật pháp bằng tình yêu thương.

Vì “Tiền công của tội lỗi là sự chết” 
(Rô-ma 6:23), tất cả những tội nhân đều 
phải nhận hình phạt bằng sự chết và đi 
đến địa ngục. Con cái của Đức Chúa 
Trời, trong một thời gian dài, đã phải 
giết gia súc, cừu và dâng tế máu của thú 
vật để được tha tội, nhưng Chúa Giê-su 
đã chuộc tội chúng ta khỏi sự rủa sả của 
luật pháp bằng cách dâng chính mình để 
chịu đóng đinh (Hê-bơ-rơ 7:27).

Những bước đi của Chúa Giê-su để 
cứu chuộc loài người khỏi tội lỗi của họ 
đã được hoàn thành bởi tình yêu không 
thể tưởng tượng và không thể giải thích 
được của Ngài về tầm lớn lao. Con yêu 
dấu của Đức Chúa Trời đã đến thế gian 
này, chịu đựng nỗi đau khổ của sự bắt 
bớ và sỉ nhục bởi chính những kẻ tội lỗi, 
đội mão gai trên đầu, và chịu đóng đinh 
vào tay và chân Ngài. 

Chúng ta đã nhận được quyền bước 
vào Thiên Đàng bởi đức tin của chúng ta 
nơi Chúa Cứu Thế Giê-su, Đấng đã bởi 
tình yêu vô cao cả đã hy sinh mạng sống 
mình cho chúng ta, đã đắc thắng sự chết. 
Vậy, chúng ta phải làm gì? Vì Chúa Giê-
su đã lamg trọn mọi sự tiên liệu của Đức 
Chúa Trời bởi tình yêu và sự hy sinh và 
trở thành Vua trên muôn vua và Chúa 
trên muôn chúa, chúng ta, những người 
được Ngài cứu, cũng phải hoàn thành 
mọi ý muốn của Đức Chúa Trời.

Ý muốn của Đức Chúa Trời đối với 
chúng ta là sự nên thánh trọn vẹn và sự 
trung tín trọn vẹn. Chúng ta phải sanh 
chín trái Thánh Linh, hoàn thành tình 
yêu thiêng liêng, làm trọn những Phước 
lành. Như Ngài phán cùng chúng ta, 
chúng ta sẽ làm chứng nhân của Chúa ở 
mọi nơi trên đất nầy và cố gắng hết sức 
trong công việc cứu rỗi linh hồn. Chỉ khi 
đó chúng ta mới có thể hoàn thành việc 
chuẩn bị cho mình như cô dâu của Ngài, 
thực hiện trọn vẹn những công việc mà 
Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, và 
trong ngày Ngài trở lại, hãy tuyên xưng 
với Ngài rằng, “Mọi sự đã được trọn!”

Thưa anh chị em trong Đấng Christ, 
bằng cách nắm bắt ý nghĩa thiêng liêng 
của “Bảy Lời Cuối trên thập giá của 
Chúa Giê-su” và khắc chúng vào lòng, 
nhân danh Chúa tôi cầu nguyện, mỗi 
người trong anh chị em sẽ sống đời sống 
xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời và 
ở với Ngài đời đời trong nơi thiên đàng 
xinh đẹp.

Bảy Lời Cuối Cùng của Chúa 
Giê-su trên Thập Tự Giá (3)

“Ước chừng giờ thứ chín, 
Đức Chúa Giê-su kêu tiếng lớn lên 
rằng: Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-
ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! 

Đức Chúa Trời tôi ơi! 
Sao Ngài lìa bỏ tôi?” 

(Ma-thi-ơ 27:46).

“Sau đó, Đức Chúa Giê-su biết mọi 
việc đã được trọn rồi, 

hầu cho lời Kinh thánh được ứng 
nghiệm, thì phán rằng: Ta khát…. 

Khi Đức Chúa Giê-su chịu lấy giấm 
ấy rồi, bèn phán rằng: 

Mọi việc đã được trọn!....” 
(Giăng 19:28-30).

Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee

●●●
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Lời sự sống dẫn tôi đến con đường đổi mới và hạnh phúc!

Chấp Sự Changkeuk Maeng, 69 tuổi, 
Giáo xứ Trung Quốc, 

Nhà thờ Trung tâm Manmin

Vào ngày 26 tháng 12 
năm 2017, tôi đi ra ngoài để 
đi làm. Tôi cảm thấy cơ thể 
mình nghiêng về phía bên 
trái, vì vậy tôi quay trở về 

nhà. Trên đường đi, tôi cảm thấy tê liệt ở chân và lưỡi. 
Tôi không thể leo lên cầu thang cũng không nói được.

Tôi cố xoay xở để về nhà. Con gái tôi gọi 119 xe cứu 
thương, và tôi được đưa đến bệnh viện. Tôi bị nhồi máu 
não. Bác sĩ nói rằng các tế bào não bị tổn thương trong 
ba bộ phận của não bộ và nó sẽ không thể được chữa 
lành hoàn toàn. Ông cũng nói thêm rằng tôi không còn 
có thể có một cuộc sống bình thường.

Vào lúc 5 giờ chiều, ngày 29 tháng 12, tôi đã nhận 
được lời cầu nguyện của Mục sư Jaerock Lee. Sau lời 
cầu nguyện, đôi chân của tôi đã được thêm sức mạnh, 
và tôi có thể bước đi mà không cần sự giúp đỡ của 
người khác. Cơ thể tôi cũng không nghiêng về phía bên 

trái.
Sau buổi lễ Cầu nguyện thâu đêm thứ sáu ngày 30 

tháng mười hai, tôi bắt tay với Mục sư trưởng và lưỡi bị 
liệt của tôi trở nên 
bình thường. Tôi 
có thể nói chuyện 
b ì n h  t h ư ờ n g . 
Hallelujah!

Nữ Chấp Sự Songyee Jung, 40 tuổi, Canaan Mission, 
Nhà thờ Trung tâm Manmin

Trong hai năm qua, đôi khi tôi bị 
ợ nóng nghiêm trọng. Sau một thời 
gian, triệu chứng lan truyền đến 
cổ họng. Tôi cảm thấy cháy trong 
cổ họng mình và một cái gì đó di 
chuyển. Tôi cảm thấy buồn nôn. Khi 
nằm trên giường, thức ăn chứa trong 
dạ dày đã trở lại vào thực quản và tôi 

cảm thấy nóng bỏng nghiêm trọng trong ngực. Tôi không thể nằm 
yên trong khi ngủ.

Tháng 9 năm 2016, tôi đã trải qua cuộc kiểm tra dạ dày, cho 
thấy bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Đã có chứng viêm và 
chảy máu nghiêm trọng trong thực quản. Tôi uống thuốc nhưng 
không khá hơn. Vào tháng 8 năm 2017, tôi lại một lần nữa đi 
khám dạ dày và nó vẫn cho thấy những vết sẹo ở dạ dày và thực 
quản.

Vào ngày 30 tháng 12 năm 2017, tôi nhận được lời cầu nguyện của 
Mục sư Jaerock Lee sau buổi 
Lễ Cầu Nguyện Thâu Đêm Thứ 
Sáu. Sáng hôm sau, tôi nhận 
thấy chứng ợ nóng và các triệu 
chứng khác đã hết. Tôi không 
cảm thấy gì trong cổ họng mình 
và tiêu hóa thức ăn tốt. Tôi đã 
được chữa lành bệnh trào ngược 
dạ dày thực quản bởi lời cầu 
nguyện của Mục sư trưởng!

Anh Juyeong Jung, 14 tuổi, Giáo xứ 9, 
Nhà thờ Trung tâm Manmin

Vào ngày 4 tháng 11 năm 
2017, tôi bị thương cánh tay 
phải khi bị trượt khỏi sân 
chơi. Bác sĩ nói cánh tay tôi 
đã bị gãy hoàn toàn và tôi 
cần được phẫu thuật. Ông 
nói thêm rằng nếu không có 

phẫu thuật cánh tay tôi sẽ ngừng phát triển và trở nên 
ngắn hơn tay kia, hoặc cánh tay có thể bị di chuyển và 
trở nên cong vẹo. Tôi muốn được chữa lành bởi Đức 
Chúa Trời, vì vậy tôi về nhà. Tôi đã nhận được lời cầu 
nguyện của Mục Sư Jaerock Lee ghi lại trên Hệ Thống 
Đáp Ứng Tự Động. Sau lời cầu nguyện, cơn đau dần 
dần giảm xuống và biến mất. Cùng đêm đó tôi ngủ 
ngon.

Bác sĩ đã nói rằng cánh tay tôi bị gãy, và nó sẽ gây 
ra đau đớn nghiêm trọng. Nhưng tôi không hề đau 
chút nào. Tôi đã đến buổi nhóm cầu nguyện Đa-ni-ên 
và ăn năn. Tôi bật khóc.

Vào ngày 17 tháng 11, tôi đã gửi một yêu cầu cầu 
nguyện lên Mục sư trưởng khi ông đang cầu nguyện 
trong nhà cầu nguyện trên núi. Vào ngày 2 tháng 12, 

tôi đã chụp X-quang. Bác sĩ cho biết xương cánh tay 
của tôi đã được liền cách 
hoàn hảo và thích hợp. 
Hallelujah!

“Tôi đã được chữa khỏi bệnh trào ngược dạ 
dày thực quản bằng lời cầu nguyện!”

“Cánh tay phải của tôi đã bị gãy 
nhưng các bộ phận đã được liền cách 
trọn vẹn mà không cần phẫu thuật!”

“Tôi được chữa lành tình trạng bại 
liệt do tai biến mạch máu não!”

▶ Dấu hiệu nhồi máu 
não trong não chất 

trắng của nhân đáy cơ 
sở và phía sau của tâm 

thất phải của não.

▲ chảy máu và viêm ở vùng chuyển 
tiếp giữa dạ dày và thực quản.

Trước khi cầu nguyện

Trước khi cầu nguyện

▶ Chỗ cuối xương 
cánh tay hoàn toàn 
bị gãy và chuyển vị.

▶ Các bộ phận bị gãy 
đã có đủ chất làm lành 

xương, và không có 
dấu hiệu rút ngắn.

Trước khi cầu nguyện

Sau lời cầu nguyện

Tràn Ngập Những 
Bằng Chứng về 
Đức Chúa Trời 

Hằng Sống

Như Chúa Giê-su đã phán trong 
Giăng 11:40, 

“Ta há chẳng từng nói với ngươi 
rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự 
vinh hiển của Đức Chúa Trời sao?” 
Sự cậy vào Đức Chúa Trời có thể 
mang lại những công việc lạ lùng 
của Ngài vượt quá sức suy tưởng.

Các thành viên Manmin trong và 
ngoài Hàn Quốc đã trải nhgiệm 

quyền năng kỳ diệu của Đức Chúa 
Trời mà mọi thứ đều có thể. Họ đã 
được chữa lành, nhận được sự trả 

lời và được ban phước lành, 
và được bảo vệ khỏi tai nạn hoặc 
bệnh tật. Dưới đây là một số lời 

chứng của họ.

Thông qua việc đưa ra rất nhiều giờ cầu nguyện và thời kỳ 
kiêng ăn, Tiến sĩ Jaerock Lee đã nhận được những giải thích về 
Kinh Thánh từ Đức Chúa Trời nhờ sự soi dẫn của Đức Thánh 
Linh. Tất cả các thông điệp thiên thượng của ông đều có trên 
trang web www.manmin.org của nhà thờ, điều này đã giúp nhiều 
người lắng nghe các bài giảng luận và kinh nghiệm được sự chữa 
lành, sự biến đổi và đời sống thuộc linh.

                               

Anh Victor Chevchigashev, 46 tuổi, Nga, đã nghe các bài 
giảng luận của Tiến sĩ Jaerock Lee qua CNL và TBN Nga, những 
dài phát thanh Cơ đốc dành cho những người nói tiếng Nga. Ông 
đã kinh ngạc bởi những thông điệp sâu sắc về tâm linh. Ông nói, 
“Tiến sĩ Lee trông rất khiêm tốn và đáng tin cậy, và ông đã trả lời 
rõ ràng cho những câu hỏi mà tôi đã có trong một thời gian dài 
về Kinh thánh.” Ông cũng có trải nghiệm về chữa lành. Ông đã 

bị sưng tấy ngón tay và mủ thoát 
ra từ móng tay do công việc của 
ông và cũng có bệnh vẩy nến chân. 
Nhưng ông đã được chữa lành 
khỏi tất cả chúng.

Kể từ khi gia đình anh trở thành 
thành viên của Manmin, họ đã 
tham gia vào các lễ thờ phượng 
của Manmin trên internet và 

truyền bá phúc âm thiên thượng cho hàng xóm của họ.

Chấp Sự Jongyeong Park, 43 tuổi, Giáo xứ 32 của 
Nhà thờ Trung tâm Manmin, nói rằng anh không cảm thấy 
vui khi tham dự một nhà thờ khác. Anh ta nghĩ, “Thế gian 
bị hoen ố quá nhiều bởi sự ác và nó mạnh tay kéo tôi sa vào 
tội lỗi. Tôi có thể vượt qua điều này chăng? Tôi ước gì tôi 
có thể ít nhất nhận được một sự 
cứu rỗi đáng xấu hổ.

Trong thời gian đó, anh đã 
tình cờ xem video clip có tiêu 
đề ‘Quyền năng’ trên YouTube. 
Đó là về những công việc đầy 
quyền năng được bày tỏ thông 
qua Tiến sĩ Jaerock Lee. Anh ta 
lấy làm lạ về những bài giảng 
của Dr. Lee.

Anh bắt đầu lắng nghe bài giảng của Dr. Lee về “Sứ Điệp 
Thập Tự Giá” và tiếp tục với các sứ điệp khác. Anh cảm 
động sâu sắc bởi tình yêu lớn lao của Đức Chúa Trời sau 
khi nghe rằng Đức Chúa Trời đã trưởng dưỡng nhân loại 
trên đất nầy để có được những con cái đích thực mà Ngài có 
thể chia sẻ tình yêu đời đời. Cuối cùng anh đã đăng ký với 
Manmin cùng với gia đình, và hiện nay đang trải nghiệm 
hạnh phúc thật sự trong cuộc sống đức tin của mình. Khi 
anh sống một đời sống Cơ Đốc nhân không liên quan gì đến 
tội lỗi, gia đình anh càng thêm bình an trong Chúa.
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Urim Books 

“Tôi được chữa lành bệnh ác tính huyết học!”

Vào tháng 4 năm 2017, cơ thể tôi có các triệu chứng 
bất thường. Tôi cảm thấy đau trên thân thể và gặp 
khó khăn khi ngủ vì đau đầu và ngứa ngáy. Tôi trở 
nên yếu dần và suốt cả ngày nằm trên giường. Khi 
các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn theo thời gian, 
tôi thậm chí không thể ăn gì cả.

Tôi được chẩn đoán mắc bệnh huyết ác tinh giai 
đoạn 4. Bác sĩ cho biết hồi phục hoàn toàn không được 
đảm bảo ngay cả sau khi phẫu thuật vì các tế bào ung thư đã lan ra khắp 
cơ thể tôi. Tệ hơn nữa, tôi đã được cho biết rằng tôi có thể chết bất cứ lúc 
nào nếu không phẫu thuật.

Trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó, có cđiều gì đó đến với tâm trí tôi. Hai 
tháng trước khi bắt đầu, tôi đã được dẫn đến nhà thờ Manmin ở Delhi. 
Tôi nghe nhiều lời chứng của những người đã được chữa lành bởi lời cầu 
nguyện của Mục sư Jaerock Lee.

Tôi bắt đầu cầu nguyện trong buổi nhóm cầu nguyện Đa-ni-ên trên 
GCN. Tôi ăn năn về cuộc sống quá khứ của mình cầu nguyện một cách 
tha thiết. Tôi đã nhận được lời cầu nguyện bằng khăn tay, mà Dr. Lee đã 
cầu nguyện, từ mục sư John Kim (Công-vụ 19:11-12). Sau đó, tôi cảm thấy 
khá hơn và nhận được sức mạnh trên cơ thể tôi.

Sau đó, tôi nghe Manmin Summer Retreat 2017 sẽ được tổ chức vào 
tháng tám. Tôi chuẩn bị mình để được chữa lành hoàn toàn. Tôi kiêng 
ăn và cầu nguyện. Vào ngày 7 tháng 8, tôi tham gia ngày đầu tiên của 
kỳ dưỡng linh qua GCN. Khi tôi nhận được lời cầu nguyện của Mục 
sư trưởng, một điều gì đó tuyệt vời đã xảy ra với tôi. Ngay sau khi cầu 
nguyện, tôi nhận được lửa của Đức Thánh Linh. Khi cơ thể tôi trở nên 
nóng, tôi đã đổ mồ hôi rất nhiều. Sau đó, tất cả các triệu chứng ung thư đã 
hoàn toàn biến mất!

Mười ngày sau, tôi đi khám sức khoẻ. Bác sĩ nói với vẻ ngạc nhiên: “Tất 
cả các tế bào ung thư đều đã biến mất!” Tôi dâng lời tạ ơn và tôn vinh lên 
Đức Chúa Trời Đấng đã chữa lành tôi!

Gần đây tôi mới nhận ra rằng tôi 
có thể làm bất cứ điều gì và sanh 
bông trái trong Chúa với điều kiện 
là tôi phải có đức tin. Tôi làm việc 
cho Tổng công ty Nhà ở và Cộng 
đồng Seoul. Tôi chịu trách nhiệm 
cho nhiều công trình xây dựng, 
nhưng không có một tai nạn nào 
trong nhiều năm vì Mục sư trưởng 
Jaerock Lee đã cầu nguyện cho tôi.

Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình cách chu đáo và phục vụ những người khác như 
tôi đã được dạy từ ông. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2017, tôi được thị trưởng Seoul tuyên 
dương. Sự tuyên dương được ghi nhận trong những đóng góp của tôi trong việc thực hiện 
các biện pháp an ninh lũ lụt, giảm thiệt hại và an ninh của người dân. Tôi rất vui vì tôi có 
thể tôn vinh Đức Chúa Trời.

Con trai tôi, Jonghyun Baek, 21 tuổi. Khi cháu lên năm, cháu gặp rắc rối về tật nói lắp. 
Nhưng khi cháu bắt tay với mục sư trưởng bởi đức tin, cháu trở nên bình thường ngay lập 
tức. Sau khi trải nghiệm được quyền năng lạ lùng của Đức Chúa Trời, cháu cầu nguyện để 
học ngôn ngữ và phục vụ cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Năm 2018, cháu được nhận 
vào Bộ môn Tiếng Ả Rập tại Đại học Ngoại thương Hankuk bằng cách vượt qua bài kiểm 
tra viết về quá trình nhập học sớm. Thậm chí cháu còn đạt được học bổng nửa học phí trong 
trọn những niên khóa. 

Cá Jihyun Baek, con gái tôi (19 tuổi), gần như đã chết khi còn nhỏ. Một chiếc xe lùi lại 
giẫm lên cháu! Nhưng cháu đã được bảo vệ trong không gian của người chăn bầy. Chúa rất 
khỏe mạnh. Chúa đã từng phục vụ với tư cách là một chủ tịch của Trường Trung học Sứ 
mệnh của học sinh trường Chủ nhật cả năm ngoái và năm nay. Khi cháu học và cư xử tốt ở 
trường, cháu đã nhận được một giải thưởng dành cho học sinh gương mẫu.

Nữ Chấp Sự trưởng Miok Kim (49 tuổi), vợ tôi, cũng tràn đầy niềm vui và tạ ơn khi 
chăm sóc các linh hồn và cầu nguyện rất chăm chỉ. Tôi xin cảm tạ và tôn vinh Đức Chúa 
Trời, Đấng đã dẫn dắt cả gia đình tôi để có hy vọng về thiên đàng xinh đẹp và bước đi trên 
con đường phước hạnh.

Chấp Sự Yongchul Baek, 53 tuổi, Giáo xứ 6, Nhà thờ Trung tâm Manmin Chị Tara Singh, 28 tuổi, nhà thờ Delhi Manmin, Ấn Độ

“Phước lành tuôn tràn trong gia đình tôi!”

Cô Teres i t a  Tamayo 
thuộc Manila Manmin 
Church ở Phi-lí-pin, 67 tuổi, 
được bảo vệ an toàn trong một 
vụ hỏa hoạn lớn. Lúc 10 giờ sáng 
ngày 4 tháng 1 năm 2018, ngọn 
lửa bùng phát vì những đứa trẻ 

chơi nghịch với lửa, ngọn lửa đã trở thành một đám 
cháy lớn. Cho đến 5 giờ chiều đám cháy mới được 
khống chế bởi 20 xe cứu hỏa. Ngọn lửa này đốt cháy 
50 ngôi nhà lân cận của cô Teresita Tamayo bao gồm 
ngôi nhà ngay phía sau nhà cô. Nhưng ngôi nhà của 
cô ấy đã được bảo vệ hoàn toàn khỏi ngọn lửa.

 “Tôi đã gửi một yêu cầu cầu nguyện đến nhà thờ 
trung tâm qua mục sư của nhà thờ tôi. Cuối cùng, 
căn nhà của tôi một mình đã được bảo vệ hoàn toàn 
trong không gian của người chăn bầy! Thật lạ lùng!”

Vào ngày 29 tháng 12 năm 2017, 
Anh Arguins Odaka Sande, 
23 tuổi, nhà thờ Nairobi 
Manmin Holiness ở Kenya, 
rơi xuống từ tầng 4 của một công 
trình xây dựng trong khi đang làm 
việc. Anh vô tình bước trên một cái 

thang có đinh vít đã bị lỏng và ngã. Các đồng nghiệp đã 
đưa anh đến bệnh viện, nhưng anh đã hoàn toàn bình 
thường với chỉ một vết cắt nhỏ trên mặt!

Anh ấy nói, “Thân thể tôi đang rơi với tư thế đầu 
hướng xuống đất. Đột nhiên, tôi cảm thấy một sức 
mạnh trong không khí khiến xoay thân thể tôi, vì vậy 
cánh tay phải của tôi hướng xuống đất, không phải 
đầu.” Anh đã được khám sức khoẻ, nhưng không có 
tổn thương nào được tìm thấy và X-ray trên tay phải 
anh cho thấy không có vấn đề.

A n h  Va s i l y ,  32  t uổ i , 
Moldova Manmin Church  
đã đâm vào một chiếc ô tô bên 
cạnh anh ta bởi một sai lầm 
vào ngày 11 tháng 10 năm 2016. 
Chiếc xe đã đè bẹp chiếc xe của 
anh ta và đẩy vào ghế tài xế.

“Chiếc xe dừng ngay trước khi chạm đến tôi. 
Sau khi lấy bình tỉnh, tôi mở cửa và thoát khỏi 
nó. Tôi kiểm tra toàn bộ thân thể, nhưng không 
hề cảm thấy đau. Tôi được bảo vệ trong không 
gian của người chăn bầy!”

Anh đã đăng ký ở Manmin sau khi nghe 
những bài giảng của mục sư trưởng Dr. Lee qua 
đĩa CD mà người quen của anh đã tặng cho ông. 
Anh nói cuộc đời anh đã thay đổi bởi lời của sự 
sống.

Chúng tôi được bảo vệ bình an trọn vẹn trong một 
vụ hỏa hoạn lớn và những tai nạn khủng khiếp!


