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Hành trình Cuộc Đời của Giô-sép bởi Đức Tin
Được Trình Bày cho Trẻ Em trong Sách Nghiên Cứu Kinh Thánh Mới,

Giô-sép, Con Đường Dẫn đến Giao Ước của Đức Chúa Trời

Vào lúc 8h30 chiều, ngày 8 tháng 4 năm 2018, 
Lễ Trao Giải Cầu Nguyện Đặc Biệt Đa-ni-ên đã 
được tổ chức tại nhà thờ chính với ngợi khen 
mở đầu. Buổi Nhóm Cầu Nguyện Đa-ni-ên Đặt 
Biệt được tổ chức từ ngày 26 tháng 2 đến hết 
ngày 8 tháng 4, tổng cộng 42 ngày dưới tiêu đề 
“Bảy Mục Tiêu Cầu Nguyện Năm 2018.” Buổi 
nhóm bắt đầu lúc 9 giờ tối và những cảnh đầy 
dẫy Thánh Linh được phát sóng qua GCN (www.
gcntv.org) và internet. 

Có một sự kiện rút thăm để chọn 201 người 
trong số những người đã tham dự hơn 40 ngày, 
và các giải thưởng đặc biệt đã được trao cho họ. 
Giữa các cuộc rút thăm, các thành viên của Ủy 
ban Biểu diễn Nghệ thuật đã tổ chức các buổi 
biểu diễn đặc biệt. Người chiến thắng giải thưởng 
lớn có thẻ cầu nguyện được Mục sư trưởng Tiến 
sĩ Jaerock Lee chọn đã rơi vào nữ Chấp sự Misuk 
Park (Giáo xứ 15, ảnh). Và Tiến sĩ Lee trong nhà 
cầu nguyện trên núi cầu nguyện chúc phước cho 
các tín hữu trong hội thánh qua điện thoại.

Trung tâm cầu nguyện Manmin tổ chức buổi 

nhóm Cầu nguyện Đa-ni-ên với 
21 ngày có một t iêu đề cầu 
nguyện cụ thể cho mỗi buổi. 
Mọi người trên toàn thế giới 
có thể tham gia vào buổi cầu 
nguyện cho sự công bình và 
vương quốc của Đức Chúa Trời 
trên GCN hoặc trên internet. Trung 
tâm cũng tổ chức một buổi bhóm vào buổi sáng 
và một buổi cầu nguyện vào buổi chiều các ngày 
trong tuần cho những người muốn giải quyết nan 
đề của mình hoặc nhận được sự chữa lành.

Điều quan trọng là trẻ em phải có một mô hình vai 
trò để tuân theo đức tin của chúng. Một cuốn sách 
học Kinh Thánh mới để trình bày một mô hình vai 
trò tốt cho họ đã được xuất bản vào ngày 17 tháng 
4 năm 2018. Cuốn sách thứ bảy của Tiến sĩ Jaerock 
Lee trong loạt bài học Kinh Thánh có tiêu đề Giô-
sép, Con Đường Dẫn đến Giao Ước của Đức Chúa 
Trời.

Cuốn sách này mô tả hành trình cuộc đời của Giô-
sép: từ thời điểm ông ta dường như tận cùng khi bị 
bán sang Ai Cập làm nô lệ ở tuổi 17 cho đến khi ông 

trở thành quan tướng đứng thứ nhì sau Pha-ra-ôn 
trên xứ Ai Cập và xây dựng nền tảng của Y-sơ-ra-ên 
để trở thành một quốc gia lớn.

Sách bao gồm 16 chương. Mỗi chương bắt đầu 
bằng một câu chuyện và minh họa mang tính hướng 
dẫn thu hút sự quan tâm của trẻ em. Tiếp theo là văn 
bản chính và kết thúc bằng các phần ‘hoạt động’ giúp 
trẻ em xem lại văn bản chính và suy nghĩ thêm về 
cách áp dụng nó vào cuộc sống của chúng.

Ngoài ra, các tài liệu khác nhau bao gồm gia phả 
của Gia-cốp, tổ phụ của Y-sơ-ra-ên, và Giô-sép con 

trai người. Điều đó minh họa lộ trình của Giô-sép 
từ nơi này đến nơi khác để giúp hiểu nền tảng lịch 
sử. Vì Giô-sép tin vào ý muốn tốt đẹp của Đức Chúa 
Trời trong những gian khổ vô cùng như vậy, ông đã 
trở nên thịnh vượng và được mọi người nhận biết là 
một nhà lãnh đạo vĩ đại ở mọi nơi ông đến. Người ta 
hy vọng rằng theo bước chân của Joseph, trẻ em hiểu 
được kế hoạch của Đức Chúa Trời là cao cả và lớn 
lao hơn mưu sự của con người và tình yêu của Đức 
Chúa Trời là Đấng chỉ muốn ban ban cho họ những 
gì tốt đẹp.

Lễ Trao Giải Cầu Nguyện Đa-ni-ên Đặc Biệt với Sự Đáp 
Lời và Phước Hạnh Trọn Vẹn



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)
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Các câu trên đề cập đến mối quan hệ 
của các Christ hữu và Chúa là chàng rể 
của họ. Thật là một sự mầu nhiệm kỳ diệu 
và tuyệt vời rằng chúng ta phải rời bỏ thế 
gian để hiệp làm một với Chúa Cứu Thế 
Giê-su giống như một người nam và một 
người nữ rời cha mẹ mình để kết hiệp 
thành một thịt với nhau! Vậy, làm thế nào 
chúng ta có thể thực sự trở thành một với 
Chúa?

1. Nhận Lãnh Đức Thánh Linh bằng 
cách tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su

Những người tin nhận Chúa Giê-su 
Christ trở thành con cái của Đức Chúa 
Trời và khi họ trở thành một với Đức 
Chúa Giê-su Christ bởi đức tin, họ sẽ được 
nhận lãnh Đức Thánh Linh. Giăng 3:6 
nhắc nhở chúng ta rằng: “Hễ chi sanh bởi 
xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh 
Linh là thần.” Khi Đức Thánh Linh ngự 
vào lòng chúng ta, thì linh hồn chết trước 
đây của chúng ta được hồi sinh, Ngài sinh 
ra thần linh trong chúng ta, và chúng ta 
trở nên giống Chúa. Bấy giờ chúng ta có 
thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời, 
chính Ngài là thần linh và gọi Ngài, “Cha” 
(Rô-ma 8:15; Ga-la-ti 4:6). 
Đầu tiên, tấm lòng con người có thể rõ 

ràng được chia thành tấm lòng trung thực 
và tấm lòng là không trung thực; chúng 
ta sẽ gọi cái trước đây là “tấm lòng trong 
trắng” và cái sau là “tấm lòng đen tối.” 
Khi Đức Chúa Trời hà sinh khí vào lỗ mũi 
của con người đầu tiên, con người đã trở 

một loài sinh linh. Đức Chúa Trời chỉ dạy 
cho con người lẽ thật và gieo lẽ thật vào 
tấm lòng người. Sau một thời gian, A-đam 
đã phạm tội vì không vâng lời vì đã không 
giữ Lời của Đức Chúa Trời, Đấng đã phán 
dặn cùng người rằng không được ăn từ 
cây biết điều thiện và điều ác. Mối giao 
thông giữa con người với Đức Chúa Trời 
đã bị cắt đứt để rồi tội lỗi và sự gian dối đã 
bước vào người.

Rồi một loại tấm lòng, lương tâm khác 
được hình thành. Lương tâm được tạo ra 
khi thuộc tính được thừa hưởng từ cha mẹ 
được trộn lẫn với một loạt các thông tin có 
được thông qua những gì con người thấy 
và nghe. Để rồi con người tạo ra và sở hữu 
các tiêu chuẩn của riêng mình về các giá 
trị và sự phán xét được trộn lẫn với cả lẽ 
thật lẫn sự gian dối, và đây là lương tâm. 
Trong ba loại tấm lòng được bàn đến – 
tấm lòng trung thực, tấm lòng gian dối và 
lương tâm – tấm lòng trung thực mà Đức 
Chúa Trời đã trồng vào con người đã trở 
nên hầu như không còn và lương tâm của 
con người ngày càng trở nên xấu xa trong 
thời đại của chúng ta. 

2. Đức Thánh Linh Cho Phép Hạt 
Giống Của Sự Sống Nảy Mầm Và Hồi 
Sinh Lại Thần Linh Đã Chết

Khi Đức Chúa Trời hà sinh khí vào 
lỗ mũi của con người đầu tiên, A-đam, 
con người trở nên loài sinh linh. Nhưng 
khi con người trở thành tội nhân bởi việc 
không vâng lời, hầu như hết thảy hơi thở 
sự sống đã bị lấy đi và chỉ dấu vết của nó 
vẫn còn; dấu vết là hạt giống của sự sống. 
Hạt giống của sự sống có thể hoạt động 
khi con người tương giao với Đức Chúa 
Trời và được ban cho lẽ từ nơi Ngài. Tuy 
nhiên, vì tội lỗi của A-đam, sự giao tiếp 
của con người với Đức Chúa Trời đã bị cắt 
đứt, và sự gian dối đã len lỏi vào tấm lòng 
con người và dần dần bao trùm hạt giống 
của sự sống. Hạt giống của cuộc sống trở 
nên không hoạt động, phạm vi hoạt động 
của nó ngày càng thu hẹp, và trở nên như 
thể đã chết. 

Tình trạng trong đó sự giao thông với 
Đức Chúa Trời là thần linh bị cắt đứt và 
hạt giống của sự sống trở nên không còn 
tồn tại và không hoạt động kể từ khi nó bị 
che khuất bởi sự không trung thực được 
gọi là “cái chết tâm linh của con người.” 
Nhưng nó không có nghĩa là tâm linh đã 
hoàn toàn chết, nhưng điều này có nghĩa là 
ngừng hoạt động và chờ được sống. Điều 
này cũng giống như cách một cái cây, 
ngay cả khi nó dường như đã chết, cuối 
cùng có thể đâm chồi và phát triển miễn là 
có sự sống còn tồn tại trong đó.

Khi nào thì tâm linh chết của con người 
hồi sinh? Khi một cá nhân rao giảng Tin 

Lành, ánh sáng của Đức Chúa Trời và ánh 
sáng của lẽ thật sẽ tỏa sáng trên tấm lòng 
của người đó. Lúc bấy giờ, tấm lòng trung 
thực và nhân từ vẫn còn trong anh ta chấp 
nhận ánh sáng và tiếp nhận Chúa Giêsu 
Christ làm Đấng Cứu Thế của mình. Sau 
đó, Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh 
đến ngự vào lòng của người ấy và Đức 
Thánh Linh khiến cho hạt giống của sự 
sống nảy mầm trong lòng của con người 
đó và bây giờ nó trở nên năng động.

Sự giao thông với Đức Chúa Trời bắt 
đầu và người đó lại được ban cho những 
tri thức về lẽ thật. Tấm lòng của anh ta đã 
tràn đầy những sự gian dối như sự hận thù 
và kiêu ngạo trở nên đầy những lẽ thật như 
tình yêu.

3. Đức Thánh Linh Sinh Ra Thần 
Linh trong Chúng Ta 

Yếu tố quan trọng nhất trong việc Đức 
Thánh Linh sinh ra thần linh trong chúng 
ta là sự cầu nguyện. Theo như chúng ta 
cầu nguyện đến mữ tối đa cách tha thiết, 
chúng ta sẽ nhận được từ nơi cao ân sủng 
và sức mạnh để trừ bỏ những điều giả dối. 
Bất luận chúng ta có thể cầu nguyện thế 
nào đi nữa, tuy nhiên, lời cầu nguyện của 
chúng ta sẽ vô ích trừ khi chúng ta phá bỏ 
những suy nghĩ và rập khuôn của chính 
mình. 
Đức Thánh Linh sẽ cai trị tấm lòng 

trung thực và khiến chúng ta sống theo 
đuổi những ước muốn của Ngài. Sa-tan, 
bằng cách hoạt động qua những suy nghĩ 
của chúng ta sẽ điều khiển tấm lòng giả 
dối của chúng ta. Khi có nhiều điều giả 
dối, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng trong những 
suy nghĩ của chúng ta bởi Sa-tan, và điều 
này sẽ khiến chúng ta sống theo những 
ham muốn của xác thịt và đưa chúng ta 
đến con đường hủy diệt. 

Bất luận một người có thể nghe được 
bao nhiêu lẽ thật và cầu nguyện như thế 
nào, nhưng nếu không loại bỏ những suy 
nghĩ và suy đoán xác thịt, anh ta sẽ không 
thể sống bởi những mong muốn của Đức 
Thánh Linh (2 Cô-rinh-tô 10:5). Tấm 
lòng anh sẽ cảm thấy trống rỗng và xung 
đột, và người đó sẽ không thể có những 
trải nghiệm rõ ràng về công việc của Đức 
Chúa Trời.

Ngay cả khi người đó ta đã trừi bỏ tấm 
lòng gian dối từ bên trong, điều đó sẽ 
không kết thúc thử thách của người ấy; 
người đó sẽ phải khám phá và loại bỏ sự 
ác – các thuộc tính tội lỗi ẩn sâu trong bản 
tính của mình – từ lương tâm của. Lương 
tâm (đã được xây dựng trước đó) bấy 
giờ sẽ hình thành bản tính của con người 
và đây là trung tâm của những điều sâu 
thẳm mà bản thân người đó không biết. 
Những giả dối trong thuộc tính của một 

người không hợp với sự công bình của 
Đức Chúa Trời nhưng có vẻ ngay thẳng và 
đúng đắn trong mắt của người, và vì lý do 
này, việc tự khám phá và loại bỏ chúng là 
việc không dễ dàng. 

Bằng cách cho phép mỗi người khám 
phá những điều giả dối trong bản chất của 
mình thông qua các thử thách, Đức Chúa 
Trời đã hình thành người ấy nên những 
chiếc bình thánh sạch của Ngài. Khi chúng 
ta khám phá chính mình qua Lời của Ngài 
trong sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, 
chúng ta sẽ có thể loại bỏ những điều giả 
dối khỏi bản chất của mình cách nhanh 
chóng hơn.

Nếu cho rằng Lời của Đức Chúa Trời 
chỉ áp dụng cho người khác và không 
khám phá chính mình bởi Lời Chúa, sự 
tăng trưởng đức tin của chúng ta sẽ chậm 
chạp. Tuy nhiên, nếu phát hiện ra những 
giả dối trong bản chất mình và loại bỏ 
chúng, chúng ta sẽ trở nên một con người 
thuộc linh đã được nên thánh.

4. Khi Được Làm Một với Chúa
Khi Đức Thánh Linh sinh thần linh 

trong chúng ta, và chúng ta trừ bỏ tất cả 
những giả dối trái với lẽ thật, quấy phá sự 
công chính và hoàn thành tấm lòng trung 
thực của chúng ta, chúng ta sẽ được làm 
một với Chúa. 

1 Giăng 2:12 trở đi so sánh mức độ 
trưởng thành của đức tin – quá trình trong 
đó một cá nhân trở nên làm một với Chúa 
– về sự phát triển của một con người. Mức 
độ đức tin mà người đó đã tin nhận Chúa 
Giêsu Christ, nhận lãnh Đức Thánh Linh, 
và nhận được sự cứu rỗi được gọi là “đức 
tin con đỏ.” Mức độ đức tin mà người ta 
cố gắng đi theo lẽ thật được gọi là “Đức 
tin con trẻ” trong khi mức độ đức tin mà 
người ấy sống theo Lời Chúa được gọi là 
“đức tin của những người trẻ tuổi.” Khi 
đức tin ngày càng phát triển hơn và đạt 
được đức tin có tầm thước trọn vẹn, ấy sẽ 
là “đức tin của các bậc tổ phụ.”

Khi chúng ta bước vào tầm thước đức 
tin của các bậc tổ phụ và hoàn toàn hiệp 
một với Chúa, chúng ta sẽ nhận được bất 
cứ điều gì chúng ta cầu xin trong sự cầu 
nguyện “lòng mình không cáo trách” và vì 
thế “chúng ta có lòng rất dạn dĩ, đặng đến 
gần Đức Chúa Trời” (1 Giăng 3:21-22).

Thưa các anh chị em trong Đấng Christ, 
tôi cầu xin danh Chúa rằng anh chị em 
sẽ siêng năng trong việc nhờ Đức Thánh 
Linh sinh ra thần linh trong mình và hoàn 
toàn được làm một với Chúa để chúng ta 
sẽ sống một cuộc sống phước hạnh trong 
thế giới này cũng như ở Giê-ru-sa-lem 
Mới, nơi ở vinh quang nhất trong Thiên 
đàng.

Sự Mầu Nhiệm Kỳ Diệu

“Vậy nên người đàn ông phải lìa cha 

mẹ mà dính díu với vợ mình, hai 

người cùng nên một thịt. Sự mầu 

nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng 

Christ và Hội thánh vậy” 

(Ê-phê-sô 5:31-32).

Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee

●●●
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Tin Cậy và Yêu 
Thương

Đức Chúa Trời xứng đáng với tình yêu mà chúng ta trao cho ngay 
cả sự sống của mình và niềm tin trọn vẹn của chúng ta. Chúng ta 
có niềm tin và tình yêu nào nơi Đức Chúa Trời? Hãy nghiên cứu sâu 
những lẽ mầu nhiệm để đạt được sự tin cậy hoàn toàn và tình yêu 
dành cho Đức Chúa Trời, Chúa và Đức Thánh Linh.

Rôma 8:7 chép, “Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức 
Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa 
Trời, lại cũng không thể phục được.” ‘Tâm trí đặt trên xác 
thịt’ ám chỉ đến điều gì? 

‘Tâm trí đặt trên xác thịt’ là sự giả dối xuất phát từ tấm 
lòng qua công việc của linh hồn. Nó kích động ham muốn 
trong tấm lòng và cản trở sự lớn lên của con người về đức 
tin thiêng liêng để đẹp ý Chúa. Nếu người ta có tư duy xác 
thịt này, họ sẽ phán xét mọi thứ theo tiêu chuẩn riêng của 
mình và họ suy nghĩ theo lợi ích cá nhân. Trong tư tưởng 
này, mọi người chỉ trích điều đúng đắn, nhầm lẫn nghĩ về sự 
tốt lành là tà ác, và chỉ sống mà không biết rằng mình sai. 

Giả sử chúng ta gặp phải một người mình thích, nhưng 
anh ta không chào bạn trở lại và làm ra một khuôn mặt kì lạ 
mặc dù chúng ta chào anh ấy. Chúng ta có thể nghĩ, ‘Có lẽ 
mình đã làm điều gì đó sai trật với anh ấy? Mình nghĩ anh 
ấy rất tử tế, nhưng anh ta trở nên thô lỗ!’ Chúng ta có thể 
thay đổi suy nghĩ của mình ngay tức thì. Chúng ta đã không 
cân nhắc tình huống của người ấy và đánh giá anh ta dựa 
trên tấm lòng xảo quyệt và hay thay đổi của mình.

2 Sa-mu-ên chương 6 mô tả Vua Đa-vít, người đã vui 
mừng trước hòm của Đức Giê-hô-va khi nó được mang 
về Giê-ru-sa-lem. Ông vui mừng nhảy múa và ngợi khen 
Chúa. Thấy vậy, vợ người, Mi-canh, khinh thường ông và 
xem ông cư xử mất phẩm giá. Cô đánh giá ông từ sự xấu xa 
và kiêu ngạo của mình mặc dù hành động của ông là tốt đẹp 
trong mắt của Đức Chúa Trời. 

Trong Lu-ca 13, có một người nữ bị bệnh tật đã mười tám 

năm do một ác linh gây ra. Bà bị khòm lưng và không thể 
thẳng lên được. Chúa Giê-su đặt tay lên người; và ngay lập 
tức bà được làm cho ngay thẳng trở lại và bắt đầu tôn vinh 
Đức Chúa Trời. 

Nhưng quan trưởng nhà hội đã phẫn nộ vì Chúa Giê-su 
đã chữa lành cho bà vào ngày Sa-bát và bắt đầu kêu gọi đám 
đông nhận lãnh sự chữa lành trong những ngày trong tuần, 
chứ không phải vào ngày Sa-bát. Ông ta không quan tâm 
rằng quyền năng của Đức Chúa Trời đã xảy ra và những 
người sống khổ sở đã trải nghiệm được tình yêu thương của 
Đức Chúa Trời. Vì anh ta không có tình yêu và không có 
lòng nhân từ, anh ta đã thông qua sự phán xét trong sự công 
bình riêng và rập khuôn của mình cũng như khăng khăng 
cho rằng những gì mình nói là ý muốn của Đức Chúa Trời.

Nếu người ta có những thuộc tính giả dối như thù hận, 
ghen tuông và tham lam hoặc có sự công bình riêng và 
khuôn khổ riêng của mình, thì những tư tưởng xác thịt được 
sinh ra. Họ có thể điều tốt đẹp là tà ác. Vì vậy, chúng ta nên 
nhổ tận gốc những tư tưởng xác thịt thù nghịch với Chúa. 
Nếu xem điều tốt là điều xấu, ấy là do sự gian ác của mình. 
Chúng ta nên nhanh chóng từ bỏ điều đó và cố gắng có 
những suy nghĩ thiêng liêng trong mọi sự. Như 1 Cô-rinh-tô 
2:13 có chép, “Chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà 
sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn 
ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng 
để giãi bày sự thiêng liêng.” Chỉ khi có những suy nghĩ 
thuộc linh, chúng ta mới có thể hiểu và tin cậy Đức Chúa 
Trời Đấng vốn là thần linh.

Trong Ma-thi-ơ 15, một người đàn bà ngoại bang đã cầu 
xin Chúa Giê-su trừ bỏ một uế linh ra khỏi con gái mình. Bấy 
giờ, Ngài phán: “Không nên lấy bánh của con cái mà quăng 
cho chó con ăn.” Hãy để con cái được no thỏa trước. Thay vì 
cảm thấy đau đớn, bà hạ mình xuống và nói, “Lạy Chúa, thật 
như vậy, song mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn 
trên bàn chủ nó rớt xuống.”

Chúa Giê-su ca ngợi lời thú nhận khiêm nhường này và 
đáp lời sự cầu xin của bà ngay. Nếu khăng khăng với niềm 
tự hào của mình, bà ấy sẽ cảm thấy tổn thương, thất vọng, và 
bỏ cuộc. Tuy nhiên, người phụ nữ đã có đủ niềm tin để nhận 
được sự đáp lời. Đó là lý do tại sao bà ấy có thể giữ chặt lấy 
Ngài cách không thay đổi bằng một lời xưng nhận nhân từ.

Chúa Giê-su biết đức tin của bà, vì thế Ngài ban cho bà cơ 
hội để làm trọn tiêu chuẩn đánh giá công lý cho sự đáp lời 
bằng cách khiến bà thể hiện đức tin của mình cho đến cùng. 
Ngài cũng muốn gợi ra lời xưng nhận khiêm tốn của bà để 

chứng tỏ đức tin thật là thể nào cho những người dễ dàng thất 
vọng, đổ lỗi cho Đức Chúa Trời, và thay đổi khi câu trả lời 
dường như không đến. 

Những người biện biệt mọi sự trong sự nhân lành đều tin 
cậy sự nhân lành và tình yêu của Chúa Giê-su, vì vậy họ có 
thể suy ngẫm về lý do tại sao Chúa Giê-su đã làm như vậy. 
Sau khi tin nhận Chúa và nhận lãnh Đức Thánh Linh, chúng 
ta sẽ có thể được Thánh Linh hướng dẫn và từ đó phân biệt 
mọi thứ bởi lòng nhân từ theo như mức độ mà chúng ta trừ 
bỏ nhiều ý nghĩ xấu xa và xác thịt hơn. 

Tuy nhiên, nếu có những ý nghĩ xấu xa, giả dối, và yêu mến 
thế gian, thì Đấng Vùa Giúp là Thánh Linh không thể vận 
hành được. Khi trừ bỏ những ý nghĩ xác thịt, nhận được sự 
giúp đỡ của Đức Thánh Linh và suy nghĩ trong sự nhân từ, 
chúng ta sẽ nhận biết ý muốn sâu xa của Đức Chúa Trời. Khi 
sự nhận biết thêm lên, niềm tin của chúng ta sẽ trở nên sâu 
sắc hơn.

Phi-e-rơ, một môn đồ của Chúa Giê-su, đã tin cậy và yêu 
mến Chúa Giê-su trong chức vụ công khai của Ngài, nhưng 
sau khi chịu đóng đinh, tình yêu của ông càng trở nên sâu sắc 
hơn. Người Thầyi của ông, Chúa Giê-su, người mà ông hết 
lòng yêu thương, Con của Đức Chúa Trời nhân lành và quý 
báu đã bị đóng đinh đau đớn trước mắt ông. Tuy nhiên, ông 
đã chối bỏ Ngài hơn là bảo vệ Ngài, và thậm chí nguyền rủa 
Ngài.

Tuy nhiên, Chúa Giê-su lặng lẽ nhìn anh mà không có bất 
kỳ sự quở trách nào và chịu đựng thập hình đau đớn. Sau khi 
chứng kiến sự đau khổ của Chúa Giê-su Đấng đã chết cho 

mình, tình yêu của người càng thêm lên và sâu sắc hơn. Khi 
tình yêu thêm lên, thì mức độ tin cậy vào Ngài cũng thêm lên.

Ông đã sợ ngay cả trước một đứa đầy tớ gái, nhưng sau khi 
Chúa sống lại, ông đã rao giảng Tin Lành ngay cả khi bị bao 
quanh bởi những người có vẻ mặt đầy sát khí. Ngay cả khi 
ông bị đóng đinh ngược, niềm tin của ông không lay chuyển 
chút nào. Ông có thể tuẫn đạo một cách vinh quang trong tình 
yêu nhiệt thành và sự tin cậy vững vàng.

Chúng ta hãy trở nên hiệp một trong sự tin cậy và tình yêu 
đích thực trên đất nầy để yên ủi và dâng tình yêu lên Đức 
Chúa Trời ở New Jerusalem.

Chúng ta nên từ bỏ những 
ý nghĩ xác thịt thù địch với 

Đức Chúa Trời

Chúng ta nên hiểu ý muốn 
nhân lành của Đức Chúa Trời 

bằng cách nghe những gì 
Đức Thánh Linh nói và nhận 

sự hướng dẫn của Ngài

Tin cậy tăng lên khi 
tình yêu thêm nhiều
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Urim Books 

Vào tháng 2 năm 1998, tôi 
đến Kenya để gặp chị gái là nữ 
Chấp sự của tôi, bà Miok Oh, 
người sống ở châu Phi vào thời 
điểm đó. Tôi đến thăm tiệm 
làm tóc mà cô đã làm việc và 
tình cờ gặp gỡ những giáo sĩ 
của Giáo Hội Nairobi Manmin 
ở đó. Thông qua họ, tôi đã biết 
được về Chức vụ của Manmin 
và Mục sư t rưởng Tiến sĩ 
Jaerock Lee. Tôi đã xem các 
video clip về các buổi biểu diễn 
của Ủy ban Nghệ thuật của 
Giáo hội Trung ương Manmin. 
Sau đó tôi đã rất ngạc nhiên và 
quyết định đến thăm nhà thờ.

Mườ i tháng sau, tôi t rở 
về Hàn Quốc và đăng ký tại 
Manmin. Tôi đã tham dự mọi 
lễ thờ phượng và Buổi cầu 
nguyện Đa-ni-ên. Tôi đã sống 
một đời sống Cơ đốc nhân 
hạnh phúc và trở thành một 

thành viên của Ủy ban Nghệ 
thuật biểu diễn.

Tôi đã rất thích nhảy múa từ 
khi còn trẻ và thuộc về đội cổ 
vũ của trường đại học. Tôi rất 
biết ơn sự hướng dẫn của Đức 
Chúa Trời, Đấng đã biết mọi 
điều về tôi. Từ năm 2003, tôi 
đã biểu diễn trong các chiến 
dịch ở nước ngoài của Mục sư 
trưởng, chứng kiến nhiều công 
việc đầy quyền ăng được bày 
tỏ qua lời cầu nguyện của ông 
và đức tin của tôi được thêm 
lên. 

Từ năm 2009, tôi đã làm 
việc về vũ đạo và luyện nhảy. 
Để làm mớ i tâm linh của 
mình, tôi đã cố hết sức để tin 
cậy Đức Chúa Trời, Đấng đã 
dẫn dắt một người không tên 
tuổi như tôi, từ Kenya đến 
Hàn Quốc và hướng dẫn tôi 
trở thành một thành viên của 

Manmin và một người làm 
công cho Chúa.

Tôi đã cố gắng hết sức để 
chống lại tội lỗi đến mức đổ 
máu theo Lời của Đức Chúa 
Trời và trừ bỏ mọi sự ác. Vào 
tháng 6 năm 2015, cuối cùng 
tôi đã đạt được tấm lòng thuộc 
linh và cảm thấy rất hạnh 
phúc. Một ngày nọ, tôi thấy 
mình ho rất nhiều và không 
dừng lại. Tôi đến bệnh viện 
và nghe nói rằng tôi bị bệnh 
lao. Đó là tin gây sốc đối với 
tôi, nhưng tôi không quá sốc 
khi chú ý đến ý muốn tốt đẹp 
của Đức Chúa Trời là Đấng 
luôn yêu thương. Khi tôi cầu 

nguyện với ý muốn của Ngài 
trong lòng, tôi đã nhận ra rằng 
tôi đang được Ngài tôi luyện 
để dẫn tôi đến Giê-ru-sa-lem 
Mới, nơi ở đẹp đẽ nhất trên 
trời.

Tôi tin Đức Chúa Trời là 
Đấng Chữa Lành như được 
ghi trong Xuất Ê-díp-tô Ký 
15:26. Tôi đã hết lòng cầu 
nguyện để nhận được sự chữa 
lành bằng đức tin. Mục sư 
trưởng hiện ra trong giấc mơ 
của mình và tôi cũng nhận 
được lời cầu nguyện của ông. 
Trong khi đó, căn bệnh bắt đầu 
được chữa khỏi. Tôi ăn năn 
về những gì tôi đã không ăn 

năn mặc dù tôi nghĩ rằng tôi 
đã làm điều đó. Tôi được ban 
ân sủng để ăn năn. Cuối cùng 
tôi đã nhận được sự chữa lành 
hoàn toàn. Hallelujah! 

Vào năm 2018, tôi đang học 
tập chăm chỉ để trở thành một 
biên đạo múa giỏi hơn để thực 
hiện những buổi biểu diễn có 
chất lượng tốt hơn và dạy múa 
thờ phượng như một người 
dẫn chương trình nhảy trên 
GCN. Tôi hy vọng sẽ đem đến 
hy vọng về thiên đàng và chức 
vụ cao quý của Mục sư trưởng 
cho vô số người trên thế giới. 
Tôi xin dâng hết lời tạ ơn và 
tôn vinh lên Đức Chúa Trời.

Tôi đã nhìn thấy Bishop 
Vladimir Osipov, Chủ tịch 
Hiệp hội Giáo hội Manmin 
Nga thay đổi  t rong Chúa 
và sanh nhiều bông trái tốt 
khi ông làm việc cùng với 
Manmin. Vì vậy, tôi đã khao 
khát được tham gia vào chức 
vụ của Manmin. Vào năm 
2008, lần đầu tiên tôi viếng 
thăm Nhà thờ  Trung tâm 
Manmin và đã giữ trong lòng 
tôi, ân sủng mà tôi nhận được 

từ Dr. Jaerock Lee, các mục sư 
và các tín hữu của hội thánh. 

Vào năm 2018, tôi lại đến 
thăm nhà thờ với các mục sư 
khác trong hạnh phúc và kỳ 
vọng. Khi tôi dâng các lễ thờ 
phượng và cầu nguyện tại 
Manmin, tôi được phấn kích 
về tâm linh và đầy dẫy Đức 
Thánh Linh.
Điều này là quan trọng. Tôi 

thích thời gian ở cùng Tiến sĩ 
Lee. Ông ấy luôn chăm sóc 

chúng tôi bằng tấm lòng của 
một người cha. Ông ấy dịu 
dàng và tốt bụng. Thành viên 
của Manmin cũng rất đặc biệt 
và sự phục vụ của họ chạm 
vào tấm lòng tôi.

Buổi biểu diễn Phục Sinh 
thật tuyệt vời. Thật khó bày 
tỏ những gì tôi cảm nhận 
trong suốt buổi biểu diễn. Thật 
chuyên nghiệp và đến nay 
là tốt nhất mà tôi từng xem 
(phải). Tôi không thể không 

rơi nước mắt khi thấy cảnh 
Chúa Giê-su trên thập tự giá. 
Diễn xuất thật tuyệt vời, và 
âm nhạc, thập tự giá, và cảnh 
đóng đinh đều đáng kinh 
ngạc.
Đây là lần đầu tiên 

tôi xem một màn 
trình diễn như thế 
mô tả tấm lòng khốn 
khổ của Giu-đa Ích-
ca-ri-ốt, người đã 
phản bội Chúa Giê-
su. Cảnh Chúa phục 

sinh tràn đầy hạnh phúc. Tôi 
sẽ chuyển giao ân sủng mà 
tôi nhận được tại Manmin 
cho những người dân tại Nga 
Hallelujah! 

“Manmin là đặc biệt và 
cho đến nay là tốt nhất!”

Mục sư Oleg Dyachenko, 47 tuổi, 
Nhà thờ Morning Star ở St. Petersburg, Nga 

“Tôi dâng lời tạ ơn Đức Chúa 
Trời vì đã dẫn dắt tôi bằng tình 
yêu và quyền năng vô đối!”
Nữ Chấp Sự Mikyung Oh, 
40 tuổi, Sứ mệnh Canaan, 
Giáo hội trung ương Manmin

CT scan trên phổi của cô

▲ Trước khi cầu nguyện
Phế nang phổi bị phá hủy và viêm 
nặng do bệnh lao

▲ Sau lời cầu nguyện
Không bị viêm

Chúa Giê-
Chúa phục 


