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“Sức Mạnh của Tình Yêu Là Bí Quyết để Thay Đổi!”
Dưỡng Linh Mùa Đông 2018 của Sinh Viên Đầy Dẫy bởi Lời Chúa, Cầu Nguyện và Ngợi Khen

Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 2, 
Dưỡng linh mùa Đông 2018 của Sinh 
viên đã được tổ chức để sinh viên 
có thể nhận được sức mạnh để cầu 
nguyện và trải nghiệm niềm vui và 
sự trọn vẹn của Thánh Linh trong kỳ 
nghỉ đông.

Vào lúc 10:30 sáng tại lễ khai mạc 
trong ngày đầu tiên, mục sư Changmin 
Kim, người đứng đầu Trường Chúa 
nhật của các sinh viên, đã giảng luận 
một sứ điệp mang tên “Sức mạnh của 
tình yêu” dựa trên Mác 10:27. Ông 
khuyên giục các sinh viên sanh bông 
trái của sự tái sanh nhờ sức mạnh của 
tình yêu mà Đức Chúa Trời, là Chúa, 
và người chăn bầy đã tỏ cho họ.

Vào 2 giờ 30 phút chiều, họ đã có 
cuộc hội thảo với Mục sư Heesun Lee, 
Manmin World Guidance Pastor làm 
diễn giả. Bà đã công bố sứ điệp “Lĩnh 
Vực Thuộc Linh” được lấy từ Sáng 
thế ký 1:1. Bà bảo họ tin và luôn nhận 
biết về sự tồn tại của lãnh vực thuộc 
linh. Bà cũng khuyên họ nên đặt ra 
mục tiêu cụ thể trong mọi thứ và làm 
việc chăm chỉ với sự vâng phục không 
thay đổi. 

Sau buổi hội thảo, chị Hayoung 
Kim, học sinh lớp 11, nói, “Tôi đã 
hiểu cách lập mục tiêu đúng đắn trong 
đức tin.” 

Vào ngày thứ hai, họ đã có Cuộc 

thi đấu Thể thao tại Seoul Digital 
Grounds gần trạm kỹ thuật số Gasan 
vào lúc 11 giờ sáng. Mặc dù vẫn là 
mùa đông nhưng vẫn rất ấm áp và tốt 
đẹp trong sự kiện này. Yuna Lee, học 
sinh lớp 8, nói, “Ngày hôm qua trời 
mưa và có tuyết nhưng theo lời cầu 
nguyện của Mục sư trưởng, chúng tôi 
đang tận hưởng thời tiết mùa xuân. 
Tôi rất vui!”

Lúc 11 giờ tối cùng ngày, họ tham 
dự Lễ Thâu Đêm thứ sáu tổ chức tại 
nhà thờ chính cho đến 4 giờ sáng thứ 
bảy. Trong nửa đầu, Ca đoàn Nazareth 
bao gồm các sinh viên, hát bài “Shiny 
Waves” kèm theo vũ điệu. Họ chăm 
chú lắng nghe bài giảng và lớn tiếng 
đáp lại, “Amen.” Sau một khoảng thời 
gian nghỉ 30 phút, chương trình Ngợi 
khen và Cầu nguyện” bắt đầu. Mỗi 
cấp truyền giáo đều bước ra trước bàn 
thờ bằng những biểu hiện và ca ngợi 
hết lòng. Chị Hyerim Lee, học sinh 
lớp 12, nói, “Tôi cảm thấy hạnh phúc 
và niềm vui ca ngợi mà tôi chưa bao 
giờ cảm nhận được trong đời.”

Vào lúc 3 giờ chiều ngày cuối cùng, 
Mục sư Heejin Lee, Chủ tịch Ủy ban 
Nghệ thuật biểu diễn, đã hướng dẫn 
ngợi khen và thờ phượng cho họ. Mục 
sư Lee đã công bố tình yêu của Đức 
Chúa Trời và khuyên giục họ phát 
triển những kỹ năng khác nhau để 

được sử dụng làm nhân sự cho vương 
quốc của Đức Chúa Trời. Sau sứ điệp 
của cô, họ cùng Manmin Praise hát 
ngợi khen. Họ rơi nước mắt trong cảm 
xúc dâng cao cùng niềm vui với hy 
vọng về thiên đàng.

Chị Jaeeun Lee, học sinh lớp 10, 
nói, “Mục sư Lee đã dạy chúng ta làm 
thế nào để đạt được ước mơ của mình. 
Cô cũng chia sẻ tình yêu của Chúa 
mà cô đã trải nghiệm. Tôi nhận được 
nhiều ân huệ. Tôi cũng vui khi nhảy 
múa khen ngợi.”

Lúc 9 giờ tối họ đã tham dự Daniel 
Prayer Meeting. Chủ Tịch Trung tâm 
Cầu Nguyện của Manmin, Boknim 
Lee, đã hướng dẫn cầu nguyện trongn 
sự đầy dẫy Thánh Linh, và các mục 
sư đã giúp họ cầu nguyện. Họ kinh 
nghiệm các công việc của Chúa 
Thánh Thần về sự ăn năn, nói tiếng 
lạ, và nhận phép báp têm bằng lửa 
của Thánh Linh. Họ đã làm chứng về 
những kinh nghiệm của mình rằng: 
“Tôi đã cầu nguyện mà không biết 
thời gian”, “Tôi nhận được phép 
báp têm bằng lửa của Đức 
Thánh Linh”, “tôi nói tiếng lạ 
khi bà Lee cầu nguyện cho 
tôi,” “Tôi đã được thêmm 
sức để tránh xa những sự 
phàm tục”, và với nhiều lời 
tuyên xưng đức tin tương tự 

tràn ngập.
Chị Jihyun Baek, Chủ Tịch Hội 

Truyền Giáo Trường Trung Học, nói 
rằng: “Tôi đã khắc sâu những giọt 
nước mắt và tình yêu của Đức Chúa 
Trời, Chúa, và người chăn bầy vào 
lòng mình càng thêm hơn và quyết 
tâm sanh bông trái của người chăn 
bầy. Chúng tôi đã lắng nghe lời sự 
sống và trải nghiệm quyền năng Đức 
Chúa Trời, vì vậy chúng tôi sẽ luôn 
nêu gương tốt và được mọi người yêu 
mến khắp mọi nơi chúng tôi đến.”

Sinh viên của Manmin đã nhận 
được sự đầy dẫy Thánh Linh và sức 
mạnh của tình yêu từ Đức Chúa Trời 
và Chúa trong suốt kỳ dưỡng linh, và 
họ quyết tâm nhanh chóng sanh bông 
trái tốt đẹp. Chúng ta hãy hết lòng 
dâng lời tạ ơn và tôn vinh Đức Chúa 
Trời.

ằng lửa 
hứng về 

nh rằng: 
ng biết 
phép 
c 

i 
ự 



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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Chúa Giê-su để lại sau những lời yêu 
thương ngay trước khi Ngài trút hơi thở 
cuối cùng trên thập tự giá và những lời 
này được biết đến như là “Bảy lời cuối 
cùng trên thập tự giá.” Chúng ta hãy 
đón nhận lời thứ bảy là lời cuối cùng mà 
Chúa Giê-su đã để lại trên cây thập tự. 

1. Lý Do Chúa Giê-xu Kêu Lớn 
Tiếng “Hỡi Cha”
Đây là lời cuối cùng của Ngài trên đất 

có thể được người ta nghe thấy và vì 
đây cũng là ý chỉ của Đức Chúa Trời đã 
phán cùng chúng ta rằng, “hãy kêu lớn 
tiếng” với Ngài trong sự cầu nguyện. 

Bao gồm Lời của Ngài trong Giê-rê-
mi 33:3, “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời 
cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn 
và khó, là những việc ngươi chưa từng 
biết.” Trong suốt Kinh Thánh, Đức Chúa 
Trời truyền dạy rằng chúng ta phải kêu 
cầu đến Ngài trong sự cầu nguyện như 
trong Dân số ký 12:13; 2 Sử ký 32:20; 
Thi Thiên 57: 2; Mác 10:47; Giăng 
11:43; Công-vụ 4:24; và 7:59. 

Khi Chúa Giê-su cầu nguyện tại Ghết-
sê-ma-nê ngay trước khi Ngài bị bắt, 
Ngài đã cầu nguyện khẩn thiết đến nỗi 
“Mồ hôi của Ngài trở thành giọt máu.” 
Chuyên gia y khoa tuyên bố rằng khi 
một người dưới sự căng thẳng hoặc cố 
gắng hết mình trong một nỗ lực, thì có 

thể các mao mạch vỡ ra, khiến mồ hôi 
và máu chảy cùng một lúc, và người đó 
“đổ mồ hôi như thể đổ máu.” Hơn nữa, 
sự thật là Chúa Giê-su đã mồ hôi như 
thể Ngài đang chảy máu trong khi cầu 
nguyện lúc đêm khuya trong khí hậu 
như được biết tại Y-sơ-ra-ên cho thấy 
Ngài đã cầu nguyện khẩn thiết đến mức 
nào.

2. Lý Do Chúa Giê-su kêu lên, “Hỡi 
Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay 
Cha”

1) Chúa Giê-su Làm Chứng về Sự Bất 
Tử của Linh Hồn Loài Người.

Con người bao gồm linh, hồn, và thân 
thể. Một khi cuộc đời kết thúc, thân thể, 
chỉ đơn thuần là một bình chứa linh và 
hồn, trở lại với đất. Vì thần linh là đời 
đời và bất diệt nó không bị mất đi. Thần 
linh của A-đam được hình thành sau khi 
tạo dựng nên người, khi Đức Chúa Trời 
hà sinh khí vào lỗ mũi A-đam (Sáng thế 
ký 2:7). Đức Chúa Trời đổ đầy A-đam 
với thần linh sự hiểu biết thiêng liêng đó 
là lẽ thật. 

“Linh hồn” đề cập đến tất cả các chức 
năng cho phép một người lưu trữ thông 
tin trong não của mình và cho phép anh 
ta nhớ một số thông tin nhất định, suy 
nghĩ và cảm nhận về nó, và áp dụng 
hoặc hành động theo nó. Ban đầu, bậc 
thầy của A-đam là tâm linh của ông 
điều khiển cả linh hồn và thân thể. Vì 
tâm linh của ông được đổ đầy lẽ thật, 
linh hồn và thân thể dưới sự kiểm soát 
của tâm linh cũng là lẽ thật. Khi A-đam 
phạm tội chống lại Đức Chúa Trời bằng 
cách ăn trái cây hiểu biết điều thiện và 
ác, tâm linh của ông đã chết. “Sự chết 
tâm linh” là sự cắt đứt liên lạc của một 
người với Đức Chúa Trời và tâm liinh 
không có khả năng thực hiện nhiệm vụ 
của mình.

Một khi tâm linh, bậc thầy của con 
người, chết và ngừng hoạt động, linh 
hồn mang lấy vai trò của bậc thầy và bắt 
đầu cai trị thân thể. Linh hồn bấy giờ 
chịu sự tác động của kẻ thù là Sa-tan và 
bắt đầu chấp nhận sự hiểu biết giả dối. 
Khi tấm lòng trở nên tràn ngập những 
điều không chân thật, những lẽ thật mà 
Đức Chúa Trời ban đầu đã phó cho bị 
thay thế bởi sự giả dối. Cuối cùng tấm 
lòng đầy hận thù, bực tức và ích kỷ. Tuy 
nhiên, việc ngưng hoạt động tâm linh 
của con người không biểu hiện sự dập 
tắt hoàn toàn của linh hồn. Tâm linh của 
con người được hình thành bằng hơi thở 

sự sống của Đức Chúa Trời đời đời và 
bất diệt. Nó không bao giờ có thể bị mất 
đi.
Điều gì sẽ xảy ra với linh hồn khi cơ 

thể chết? Bộ não là không thể thiếu để 
con người hoạt động. Đó là thông qua 
các tế bào não mà con người có trí nhớ 
và suy nghĩ. Khi cuộc sống thể chất của 
một con vật (không có tâm linh) kết 
thúc, hệ thống bộ nhớ trong não của nó 
cũng biến mất; xác thịt và linh hồn của 
nó bị diệt đi và trở về hư không. Tuy 
nhiên, các chức năng của linh hồn con 
người, có tâm linh, được chuyển đến 
‘tấm lòng’ và được lưu giữ ở đó. Vì vậy, 
thay vì bị diệt đi, linh hồn sẽ tồn tại mãi 
mãi trong sự hiệp nhất với tâm linh khi 
các thuộc tính của linh hồn được nhập 
vào trong tâm linh.

Vì cùng một lý do, Chúa đã kêu lên, 
“Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay 
Cha.” Khi một cá nhân nghe phúc âm và 
tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, người ấy 
nhận lãnh Đức Thánh Linh và linh hồn 
của người đó trước đây đã ‘chết’ được 
hồi sinh. Về người có tâm linh được hồi 
sinh và được đổ đầy lẽ thật vào lòng, 
chúng ta có thể nói “Linh hồn của ông 
đã được thịnh vượng.” Khi linh hồn của 
một ai đó càng trở nên thịnh vượng – 
nói cách khác, lòng của người đó được 
đổ đầy lẽ thật – mọi sự trong đời sống 
mình sẽ thịnh vượng và người sẽ vui 
hưởng sức khoẻ tốt (3 Giăng 1:2).

Như Chúa Giê-su phán cùng chúng ta 
trong Giăng 3:5, “Quả thật, quả thật, ta 
nói cùng ngươi, nếu một người chẳng 
nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì 
không được vào nước Đức Chúa Trời”, 
khi những người đã được tái sanh bởi 
nước và Thánh Linh – những người 
mà linh hồn đã sống lại – sẽ vào Thiên 
Đàng. Tuy nhiên, những người mà linh 
hồn của họ không được phục hồi và 
lòng họ đã không được nuôi dưỡng bởi 
lẽ thật từ sự không tin của họ nơi Chúa 
Cứu Thế Giê-su sẽ không thể vào Thiên 
Đàng. Địa ngục là địa nơi dành cho 
những người như vậy.

2) Chúa Giê-su làm chứng về việc 
Ngài đã vâng lời và làm trọn mọi điều 
theo sự tiên liệu của Đức Chúa Trời.

Sự thật rằng Chúa Giê-su cầu nguyện 
trên thập tự giá, “Hỡi Cha, tôi giao linh 
hồn lại trong tay Cha”, làm chứng về 
cách Ngài đã vâng phục và làm trọn mọ 
sự chỉ theo sự tiên liệu của Đức Chúa 
Trời. Chúa Giê-su đã đến thế gian, bị 

đóng đinh trên cây thập tự, và sự phục 
sinh của Ngài không theo kế hoạch và 
thi hành theo ý muốn của riêng, mà chỉ 
theo ý muốn của Đức Chúa Trời là Đấng 
tể trị trên sự sống, sự chết, rủa sả, và 
phước lành, cũng như lịch sử nhân loại 
(Giăng 4:34). 

Trong khi chúng ta cầu nguyện nhân 
danh Chúa Giê-su Christ, Đấng nhậm lời 
cầu nguyện của chúng ta là Đức Chúa 
Trời. Chúa Giê-su phán cùng chúng ta 
trong Ma-thi-ơ 10:29-31, “Hai con chim 
sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền 
sao? Và ví không theo ý muốn Cha các 
ngươi, thì chẳng hề một con nào rơi 
xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng 
đã đếm hết rồi. Vậy, đừng sợ chi hết, vì 
các ngươi quí trọng hơn nhiều con chim 
sẻ.” 

Nếu thực sự khám phá và khắc sâu 
vào lòng ý nghĩa thiêng liêng của sự 
đảm bảo như vậy từ Chúa, chúng ta sẽ 
có thể trao hết mọi sự cho Đức Chúa 
Trời. Như Đức Chúa Trời nhắc nhở 
chúng ta rằng, “ví không theo ý muốn 
Cha các ngươi, thì chẳng hề một con 
nào rơi xuống đất” và rằng “Tóc trên 
đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi”, nếu 
chúng ta tin cậy nơi Ngài bởi đức tin, thì 
không có gì mà chúng ta sẽ không nhận 
được sự đáp lời của Ngài, cho dù đó là 
vấn đề bệnh tật, phước lành ở nơi làm 
việc hoặc kinh doanh, hoặc thậm chí 
để hoàn thành công việc của Đức Chúa 
Trời.

Mặc dù Chúa Giê-su đã hiện hữu dưới 
hình của Đức Chúa Trời và là một với 
Đức Chúa Trời, nhưng Chúa Giê-su chỉ 
tìm kiếm và theo đuổi ý muốn của Đức 
Chúa Trời và phó thác mọi sự cho Ngài. 
Cũng giống như vậy, thay vì đặt lòng 
tin vào đường lối của con người hay 
người khác, mỗi người chúng ta có thể 
chỉ nhìn vào Đức Chúa Trời, luôn luôn 
trải nghiệm công việc của Ngài vượt 
qúa sức của con người và tôn vinh Ngài 
trong mọi sự.

Thưa Anh chị em thân mến trong 
Đấng Christ, luôn luôn ghi nhớ “Bảy 
lời cuối cùng của Đức Chúa Giê-su trên 
thập giá”, hiểu thấu tấm lòng của Chúa 
Giê-su, Đấng đã kêu lớn tiếng giữa thập 
hình đau đớn, và hoàn toàn làm theo ý 
chỉ của Đức Chúa Trời, tôi cầu nguyện 
rằng như chúng ta mong đợi Đấng sẽ trở 
lại cùng chúng ta trong danh Chúa, mỗi 
người trong chúng ta sẽ nhận được mão 
triều công bình trong ngày đó.

Bảy Lời Cuối Cùng của 
Chúa Giê-su trên Thập Tự Giá (4)

“Đức Chúa Giê-su bèn kêu lớn rằng: 

Hỡi Cha, 

tôi giao linh hồn lại trong tay Cha! 

Ngài vừa nói xong thì tắt hơi”

 (Lu-ca 23:46).

Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee

●●●
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Từ ngày 22 đến 24 tháng 2, ‘Vision School for Children 2018’ được thực hiện 
để gieo những ước mơ và khải tượng vào lòng con trẻ của Manmin.
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Những Con Số 
Được Ghi trong 

Kinh Thánh

Có nhiều con số có ý nghĩa quan trọng được ghi lại trong Kinh Thánh 
từ Sáng thế ký đến Khải Huyền, và tất cả chúng đều mang ý nghĩa 
thiêng liêng. Ví dụ, người Do Thái sống trong đồng vắng trong 40 năm 
sau khi ra khỏi Ai Cập và rồi vào xứ Canaan, xứ đượm sữa và mật ong. 
Chúa Giê-su cũng đã dành 40 ngày kiêng ăn trước khi Ngài bắt đầu sứ 
vụ công khai của Ngài. Số 4 tượng trưng cho ‘trái đất’ và ‘đau khổ’.

◈  ◈  ◈

Số 6 tượng trưng cho ‘giáo hóa’ và ‘hoàn thành trong thế giới hữu 
hình’. Chúa Giê-su đã được mời đến dự đám cưới ở Ca-na thuộc Ga-li-lê 
và đã làm phép lạ đầu tiên biến nước thành rượu. Ngài bảo các đầy tớ 
đổ đầy 6 chậu nước lên đến miệng. Điều nầy ngụ ý đến sáu ngàn năm 
giáo hóa nhân loại sau khi A-đam bị đuổi khỏi Vườn Ê-đen vì sự vi phạm 
của người. Chúng ta hãy nghiên cứu sâu về ý nghĩa thiêng liêng của 
những con số 3, 7, 12, và 17. 

3

12

7

17

‘Phù hợp’ có nghĩa là ‘tuân theo tiêu chuẩn’ hoặc ‘thuận với ý chỉ’. 
Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa đã hiện hữu trong Đức Chúa Trời Ba Ngôi-Đức Chúa 
Trời Cha, Đức Chúa Trời Con, và Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời Ba Ngôi dẫn dắt 
nhân loại đến sự cứu rỗi trong sự đồng lòng.

Chúa Giê-su đã đến thế gian bằng xác thể để hoàn thành nhiệm vụ của mình là 
Đấng Cứu Thế. Trước khi Ngài bắt đầu 3 năm chức vụ công khai lúc ba mươi tuổi, 
Ngài được Thánh Linh đưa đến đồng vắng để chịu 3 sự cám dỗ của ma quỷ. Cũng 
vào ngày thứ ba kể từ ngày bị đóng đinh trên thập giá, Ngài đã thắng sự chết và đã 
sống lại với thân thể phục sinh.

Tiên tri Giô-na đã được Đức Chúa Trời sai đến thành phố Ni-ni-ve và báo cho họ 
về sự phán xét sắp tới. Nhưng ông không vâng theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Trong 
lúc chạy trốn trên tàu đến Tạt-sơ, có một cơn bão lớn trên biển. Cuối cùng ông đã 
phải chui vào bụng một con cá lớn. Sau khi ăn năn suốt ba ngày, ông đã được cứu.

Như có chép trong sách Sáng thế ký, Đức Chúa Trời đã hoàn 
thành công cuộc Sáng tạo và nghỉ vào ngày thứ bảy. Ngài nghỉ vào ngày thứ bảy 
sau tất cả công việc Sáng Tạo, Ngài ban phước cho ngày đó và thánh hóa nó.

Bảy vị Thần của Đức Chúa Trời được chéo trong Khải huyền nói đến tấm lòng 
của Đức Chúa Trời tra xét 7 khía cạnh của mỗi con người. Số 7 ngụ ý rằng Đức 
Chúa Trời xem xét tấm lòng của con người cách trọn vẹn và không sai sót. 

Trong chương thứ tư của Lê-vi ký, huyết trong của lễ chuộc tội phải được rảy 
bảy lần. Điều này có nghĩa là người dâng lễ chuộc tội đã giũ sạch hết tội. Na-a-
man, quan tổng binh của vua Sy-ri, cũng được chữa lành bệnh phong tắm mình 
bảy lần dưới sông Giô-đanh. Ê-li cũng nhận được đáp lời cầu nguyện xin cho 
một cơn mưa lớn sau khi cầu nguyện 7 lần. Chúa Giê-su đã phán trong Ma-thi-ơ 
18:22, “Ta không nói cùng ngươi rằng đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần 
bảy.” Điều nầy có nghĩa là chúng ta nên tha thứ cho người khác hoàn toàn.

Số 12 xuất hiện khi một sự tiên liệu quan trọng của Đức Chúa Trời 
được thông giải. Chúa Giê-su đã phán trong Giăng 11:9, “Trong ban ngày há chẳng 
phải có mười hai giờ sao?” Ngài bảo chúng ta hãy bước đi giữa ban ngày vì có ánh 
sáng trong lúc ban ngày, và về thuộc linh, Ánh Sáng thật là nói đến Chúa Giê-su 
chúng ta (Giăng 1:9).

Qua 12 con trai của Gia-cốp, Đức Chúa Trời đã lập nên Y-sơ-ra-ên, quốc gia được 
Chúa chọn và đã sai Chúa Giê-su đến đất nầy trong phả hệ của Đa-vít. Ngài đã chọn 
12 môn đồ, và cùng họ, Ngài rao giảng phúc âm trên toàn thế giới và hoàn thành bổn 
phận của Ngài là Chúa Cứu Thế.

Tại Giê-ru-sa-lem mới, nơi đẹp nhất trên thiên đàng, tên 12 chi phái Y-sơ-ra-ên 
được ghi lại trên 12 cổng ngọc trai, tên của 12 sứ đồ trên 12 tảng đá nền của thành, 
và 12 loại trái cây được sinh ra trên những cây bên bờ Sông Nước Sự Sống. 

Số 17 ngụ ý rằng chính Đức Chúa Trời hành động theo ý 
muốn và sự tiên liệu của Ngài. Lũ lụt Nô-ê là sự kiện thể hiện rõ ràng ý 
nghĩa của nó. Đó là sự lựa chọn cuối cùng không thể tránh khỏi của một 
Đức Chúa Trời nhân từ và chịu đựng. Đồng thời, nó chứa đựng sự mong 
đợi của Ngài về nhiều con cái thật được sinh ra trong giai đoạn mới của 
sự trưởng dưỡng nhân loại bắt đầu từ Nô-ê. Một lần nữa biểu hiện ý 
muốn của Ngài rằng Ngài chắc chắn sẽ đạt được điều đó.

Khi Nô-ê được 600 tuổi, trận lụt bắt đầu vào ngày 17 tháng hai, và chiếc 
tàu đã nghỉ ngơi trên núi Ararat vào ngày 17 tháng 7 vì nước đã rút. Khi 
Giô-sép, con của Gia-cốp, bị bán sang Ê-díp-tô, lúc đó ông lên 17 tuổi. 
Con số 17, trên hết, là bông trái. Tượng trưng cho sự đổi mới của nhiều 
người vào thời sau rốt và hoàn thành sự tiên liệu cho thời sau cuối.

Con số ‘phù hợp’ cho sự ‘hoàn thành trọn vẹn’ Con số của sự ‘hoàn thành’ và ‘trọn vẹn’

Con số của ‘sự sáng’ Con số ‘bông trái’ và ‘hoàn thành’

Trường Khải Tượng Dành Cho Trẻ Em 2018

Để tâm linh được tỉnh thức trong thời sau rốt! 
Cầu nguyện trong sự đầy trọn!

Những giấc mơ và khải tượng của tôi,
 “Nhân sự Lê-vi (nhân sự trọn thời gian của nhà thờ) làm gì?”

Happy Power Praise với mục sư Minkyung Cho,
Hiệu trưởng trường Chúa Nhật dành cho con trẻCông thức riêng của tôi, “Chiếc Bánh Đáng Yêu”

ẢNH
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Urim Books 

Vào ngày 2 tháng 10 năm 2017, 
Wi, cậu bé Trung Quốc, đã nhầm 
nước nóng là nước lạnh và uống một 
ngụm. Sau đó, em bị đau nặng. Khi 
ăn, em nôn hết mọi thứ. Em không 
thể ăn.

Nội soi xác định rằng phần dưới 
của bức thực quản bị phân hủy, loét 
và nhiễm trùng. Các phần bị ảnh 
hưởng bị tắc nghẽn máu và sưng 
lên, do đó nó cũng có thể dẫn đến 
chảy máu. Vào tháng mười hai, em 
được kiểm tra lại thông qua thực 
quản. Phần 7.3cm dài của thực quản 
trở nên hẹp và phần hẹp nhất chỉ là 
1mm.

Em không thể ăn thức ăn đặc trong 
bốn tháng sau tai nạn mà chỉ ăn cháo 
gạo và sữa. Em bị sụt cân nghiêm 
trọng và không thể đến trường mẫu 

giáo. Mẹ em nói, “Em rên rỉ xin tôi 
thức ăn. Khi em khóc và hỏi tại sao 
em không thể ăn được, lòng tôi đau 
đớn.”

Không thể để anh ta sống theo 

cách đó, bà bắt đầu cầu nguyện và tự 
hỏi tại sao Đức Chúa Trời không thể 
bảo vệ con trai mình. Bà nhận ra và 
ăn năn vì đã phá vỡ hòa hiếu và giữ 
hận thù trong lòng mặc dù đã được 

nghe giảng dạy về làm hòa với mọi 
người và về thuộc linh, thù ghét là 
giết người.

Bà đã chuẩn bị cho cuộc gặp với 
Mục sư trưởng Jaerock Lee và đến 
Hàn Quốc vào tháng 2 năm 2018. 
Bà đã trực tiếp nhận được lời cầu 
nguyện của ông. Đêm đó, một điều 
kỳ diệu đã xảy ra. Con trai bà đã 
thoát khỏi những đau đớn nghiêm 
trọng mà em đã chịu đựng trong bốn 
tháng trước. Em thậm chí có thể ăn 
bánh mì. Hallelujah!

Bố mẹ em rất vui mừng khi thấy 
con trai mình hồi phục ngày càng 
nhiều. Kể từ đó, em đã ăn uống tốt 
và hồi phục sức khoẻ của mình. Hiện 
nay em đang học tại trường tiểu học. 

Chúng ta hãy dâng lời tạ ơn và tôn 
vinh Đức Chúa Trời

“Con trai tôi được chữa lành bỏng 
thực quản nặng!”

Trước khi cầu nguyện: Kết quả thực quản của em cho thấy cơ vòng thực quản 
thu hẹp (7.3cm) và phần trên được mở rộng (trái). Kết quả nội soi của em cho 
thấy phần cuối thực quản bị loét và thu hẹp do sẹo (phải). 

Em gái Jusun Chung, 16 tuổi, Sinh viên Trường Chủ nhật, Nhà thờ Trung tâm Manmin 

“Tôi được chữa lành tổn thương khớp mắt cá không cần phẫu thuật!” 

Vào ngày 10 tháng 2 năm 2018, 
mắt cá chân trái của tôi bị xoắn vào 
trong gần như ở một góc phải trong 
khi tôi đang xuống cầu thang. Tôi 
ngã xuống sàn. Khiến tôi bị đau 
đến nỗi tôi không thể đứng dậy và 
chỉ biết khóc. Mẹ tôi nhìn thấy tôi 
và cho tôi nhận lời cầu nguyện của 
Mục sư trưởng dành cho người bệnh 
được ghi lại trên Hệ thống Đáp ứng 
Tự động. Sau khi cầu nguyện, tôi bắt 
đầu có thể đi lại chút ít và đi đến xe 
với sự giúp đỡ của mẹ tôi.

Vì tôi bị thương mắt cá chân, nhìn 
lại cuộc đời mình và tra xét 

kỹ để biết tôi có đến nơi 
nào mà tôi không nên 
đến. Đêm đó, tôi đã đến 
buổi nhóm cầu nguyện 
Đa-ni-ên trên xe lăn. 
Mục  sư  C h a ng m i n 

K i m,  h iệu t rưởng 
Trường Chúa nhậ t 
củ a  s i n h  v iê n  đã 
khuyên tôi nên tra 
xét để biết có điều 

gì mà tôi chưa chấm 
dứ t  được như  xem 

các vở kịch nhiều tập, 
video clip trên YouTube 
và những điều tương 
tự. Tôi ăn năn nhưng 
tôi vẫn cảm thấy gánh 

nặng. 

Ngày hôm sau tôi đến dự các lễ 
Chủ nhật trên xe lăn với sự giúp đỡ 
của bạn bè. Tôi cảm thấy rất đau đớn 
trong xương chày khi bước chân 
xuống đất, nhưng tôi đã không bỏ 
cuộc ca hát trong dàn hợp xướng. 
Tôi cảm thấy hổ thẹn trước mặt Đức 
Chúa Trời rằng tôi đã không thay 
đổi nhiều hơn. Vì vậy, tôi đã chống 
nạng mà hát trong dàn hợp xướng. 
Tôi đứng bằng một chân trong khi 
hát và cảm thấy đau đớn và tê người, 
nhưng tôi đã chịu đựng và hát thánh 
ca. 

Sau bài giảng, tôi đã nhận được lời 
cầu nguyện của Mục sư trưởng dành 
cho người bệnh. Mắt cá chân của 
tôi cảm thấy được thêm sức và dây 
chằng cảm thấy kết nối chặt chẽ. Vào 
ngày 12 tháng 2, tôi đến một bệnh 
viện để kiểm tra và được chẩn đoán 
bị thương tổn dây chằng gót trái. Tôi 
được bảo phải phẫu thuật, nhưng 
tôi chỉ giày đúc để cố định nó vì tôi 
muốn được chữa lành bởi Đức Chúa 
Trời.

Tôi đến phòng vệ sinh bằng đầu 
gối hoặc nhờ người nhà cõng đi. Mẹ 
tôi gội đầu cho tôi. Vai và cổ tay tôi 
cũng cảm thấy đau vì chiếc nạng. 
Một ngày nọ, tôi cảm thấy mệt mỏi 
bởi chỉ có duy nhất một chân đã hỗ 
trợ toàn bộ thân thể mình. Tôi cầu 
nguyện tại nhà trong buổi nhóm cầu 

nguyện Đa-
n i - ê n  q u a 
GCN (www.
g c n t v.o r g) . 
Ngay lúc đó, 
nước mắt tôi 
b ắ t  đ ầu  đổ 
xuống. Tôi rất 
xấu hổ vì tôi 
đã quên tình 
yêu của Chúa.

T ô i  t h e o 
đuổi niềm vui trần thế không thích 
hợp cho sinh viên mặc dù Mục sư 
trưởng đã luôn dạy tôi không nên. 
Tôi nghĩ ắt hẳn ông cảm thấy rất 
tiếc vì tôi. Điều nầy khiến tôi đau 
lòng và ăn năn trong nước mắt. Sau 
khi ăn năn, tôi cảm thấy như gánh 
nặng được cất đi và tin chắc về việc 
chữa lành qua sự gặp gỡ với Mục sư 
trưởng trong dịp Tết Nguyên đán. 

Vào ngày 14 tháng 2, cuối cùng 
tôi cũng đã đến dự cuộc gặp gỡ giữa 
Mục sư trưởng và các thành viên 
nhà thờ của chúng tôi. Ông rao giảng 
sứ điệp và cầu nguyện cho tất cả các 
tín hữu ở đó. Sau khi cầu nguyện, tôi 
thấy rằng tôi nhận thấy mình không 
cần đến nạng nữa và đã ném đi. Đau 
đớn đã biến mất!

Và tôi bắt tay với Mục sư trưởng 
và nói với ông rằng, “Chân tôi cảm 
thấy khá hơn nhiều!” Khi nghe tôi 

nói ông liền đến với tôi mặc đang 
bận rộn với rất nhiều người ở đó và 
ông cúi xuống và cầu nguyện cho 
tôi với bàn tay của mình trên mắt cá 
chân bị ảnh hưởng của tôi. Tôi bật 
khóc khi thấy ông cầu nguyện cho 
tôi vì tôi cảm thấy rất xấu hổ trước 
ông. Sau khi cầu nguyện, tôi không 
còn cần đến cái nạng nữa và tôi có 
thể tự leo lên cầu thang để vào nhà. 
Hallelujah! 

Tôi nhảy nhót khi tôi ngợi khen 
Chúa trong kỳ dưỡng linh mùa đông 
của sinh viên mà không hề đau đớn. 
Tôi đã hoàn thành những nhiệm vụ 
được Đức Chúa Trời ban cho là một 
thành viên của Nhóm tình nguyện 
viên và một người khởi xướng cổ 
vũ. Tôi dâng lời tạ ơn và tôn vinh 
lên Đức Chúa Trời. Tôi xin gửi lời 
cảm ơn đến Mục sư trưởng đã cầu 
nguyện cho tôi.

Trước khi cầu nguyện: dây chằng cổ chân trái bị tổn thương

Sóng siêu âm


