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Quyền năng được bày tỏ qua Tiến sĩ Jaerock Lee trong 
Chiến dịch Y-sơ-ra-ên 2009 thực sự tuyệt vời. Vào thời 
điểm đó, đất nước chúng ta đã bị hạn hán nghiêm trọng 
trong nhiều năm. Tiến sĩ Lee cầu nguyện cho chấm dứt 
và Chúa đáp lời cầu nguyện của ông. Trời đổ rất nhiều tại 
Giê-ru-sa-lem và các vùng khác của Y-sơ-ra-ên hầu như 
ngay sau khi cầu nguyện. Khi tôi gặp ông lần đầu tiên, 
tôi là một thành viên của Hội đồng thành phố Giê-ru-sa-
lem nhưng bây giờ tôi là một thành viên của Knesset và 
Phó diễn giả của nó. Tôi thực sự biết ơn vì lời cầu nguyện 
của ông ấy. Nhờ tình yêu và lời cầu nguyện của ông đối 

với Y-sơ-ra-ên, chúng tôi đã có đời sống khỏe mạnh và 
thịnh vượng. Tôi gởi lời cảm ơn đến ông thay mặt 

cho Knesset.
 - Ông Yehiel Hilik Bar, 
  Phó Chủ tịch Knesset, Y-sơ-ra-ên 

Ngày nay nhiều nhà thờ ngần ngại truyền bá phúc âm 
xuất phát từ lo sợ. Tuy nhiên, Giáo hội trung ương Manmin 
là một nhà thờ đặc biệt mà các thành viên mạnh dạn công 
bố quyền năng của Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa và danh 
của Chúa Giê-su Christ trên toàn thế giới. Khải tượng 
của mục sư trưởng Tiến sĩ Jaerock Lee về thế giới và 
sự lãnh đạo thuộc linh của ông khiến phúc âm của 
Chúa được rao truyền khắp thế giới. GCN, đài truyền 
hình của nhà thờ, là một trong những đài quan trọng 
nhất trong số các thành viên của các đài truyền hình 
tôn giáo quốc gia. Các chương trình có chất lượng 
cao và sáng tạo, trở thành một tấm gương tuyệt vời 
cho các đài truyền hình Cơ Đốc nhân khác. 

- Tiến Sĩ Frank Wright, Nguyên Chủ tịch NRB, 
  Hoa Kỳ

Quyền Năng và Tình Yêu Tràn Đầy 
của Đức Chúa Trời trong Manmin

“Chúng tôi là Knesset của Y-sư-ra-ên gởi lời 
cảm ơn đến các bạn!”

“Các sứ điệp cho biết cách để gặp Đức 
Chúa Trời và Chúa!”

Tôi rao giảng phúc âm thánh khiết của Tiến sĩ 
Jaerock Lee ở nhiều vùng của đất nước mình và nhiều 

quốc gia khác. Một số người ở đó đã nghe các bài giảng 
của ông và biết rõ về Giáo hội Trung ương Manmin. Các sứ 
điệp của ông trình bày rõ ràng cách để gặp Đức Chúa Trời 

và Chúa. Vào tháng 9 năm 2017, cơn bão Irma đã đến 
gần nơi tôi sinh sống. Nhiều cư dân xung quanh nhà 

tôi và ở Florida sơ tán, nhưng chúng tôi đã không 
rời khỏi khu vực và ở lại mà không sợ hãi sau 
khi chúng tôi gởi yêu cầu cầu nguyện đến Tiến 
sĩ Lee. Sau khi cầu nguyện, đờng đi của Irma 
thay đổi và cuối cùng tan biến. Chúng tôi được 
an toàn.

- Tiến sĩ Mikhail Morgulis, 
    Chủ tịch Spiritual Diplomacy, Hoa Kỳ 

“Hội thánh là kế hoạch của Đức Chúa Trời cho 
cả thế giới vào thời kỳ cuối cùng!”

Giáo hội trung ương Manmin thật đáng kinh ngạc 
và tuyệt vời. Mặc dù là một mục sư người bày tỏ 
quyền năng của Đức Chúa Trời để mở rộng vương 
quốc của Ngài cách kỳ diệu, Tiến sĩ Jaerock Lee 

là người rất khiêm tốn và đáng yêu. Manmin là 
tinh thần và mạnh mẽ trong tất cả các khía cạnh. 
Hơn nữa, nhà thờ cho thấy các dấu hiệu, sự kỳ 
diệu, và các công việc đầy quyền năng mà thời 
kỳ sau rốt này đamg trải qua tình trạng tuyệt 
vọng. Tôi tin rằng Hội thánh này được thành 
lập trong kế hoạch tuyệt vời và vinh quang 
của Đức Chúa Trời cho thế giới vào thời kỳ 
cuối cùng.

 - Mục sư Francisco Lorite Exposito, Nhà 
thờ Phục Hưng Maranatha, Tây Ban Nha

“Giáo hội Trung ương Manmin mạnh dạn truyền 
bá phúc âm bởi quyền năng của Đức Chúa Trời!”

“Tôi ca ngợi quyền năng của Đức Chúa 
Trời đã chấm dứt vi rút Ebola!”

Tôi đã được phước để được thăng chức nhiều lần trong 
thời gian phục vụ cộng đồng của mình mặc dù tôi đã 
từng không có sự hỗ trợ chính trị để được thuận lợi. Tôi 
sẽ phải chịu sự vu khống và hiểu lầm của người khác. 
Nhưng khi tôi gửi yêu cầu cầu nguyện cho Mục sư 
trưởng Tiến sĩ Jaerock Lee, ông cầu nguyện cho tôi và 
mọi vấn đề đã được giải quyết. Khi tôi giữ chức vụ thống 
đốc bang Equateur, có một trận virus Ebola. Tôi đã gửi 
một yêu cầu cầu nguyện cho ông một lần nữa và ông đã 
cầu nguyện cho đại dịch. Từ ngày ông cầu nguyện, không 
một trường hợp mới nào được báo cáo. Tôi ca ngợi quyền 
năng của Đức Chúa Trời đã loại bỏ Ebola khỏi tiểu bang.

- Trưởng Lão Sebastien Impeto Pengo, 
  Chính trị gia Cộng hòa Dân chủ Congo

“Nhà thờ có nền tảng kinh thánh và là 
hội thánh tốt nhất!”

Trong chuyến viếng thăm Giáo Hội Trung Tâm 
Manmin, tôi cảm thấy tràn đầy Đức Thánh Linh và 
sự ấm áp mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trong các 
Hội Thánh Châu Âu. Các tín hữu của nhà thờ yêu 
nhau và cống hiến hết lòng cho các lễ thờ phượng 
và các chức vụ của hội thánh. Tất cả mọi thứ của 
nhà thờ đều dựa trên Kinh Thánh. Tôi tin rằng tất cả 
những điều đó đã được thực hiện bởi lời dạy của Tiến 
sĩ Jaerock Lee. Khi tôi nghe nhiều lời chứng thực về 
những công việc của Đức Chúa Trời và những phép lạ 
xảy ra bởi lời cầu nguyện của Tiến sĩ Lee, tôi vô cùng 
cảm động. Chức vụ của WCDN khiến tôi háo hức hơn 
trong đức tin của mình và làm mới lại tầm nhìn của 
mình để truyền bá công việc đầy quyền năng của Đức 
Chúa Trời với tư cách là một bác sĩ Cơ Đốc. 

- Tiến sĩ Lyubka Tancheva, 
  nhà thần kinh học của Học viện Khoa học Bulgaria 



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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Khi người ta tin nhận Chúa, họ đặt ra 
mục đích tối thượng để nhận được sự 
cứu rỗi thật sự và bước vào Thiên Đàng. 
Nếu họ nói, “Lạy Chúa! Chúa ơi!” 
Nhưng họ không thể vào Thiên đàng, 
thật là đáng thương! Chúng ta hãy xem 
xét một vài trường hợp trong đó, khinh 
thường sự xưng nhận đức tin của họ, 
người ta sẽ không thể nhận được sự cứu 
rỗi và sẽ không được vào Thiên Đàng. 

Trường hợp 1: Phỉ báng chống 
lại, quấy rầy và nói lời chống nghịch 
Đức Thánh Linhi

“Phỉ báng chống lại,” “quấy rầy” và 
“nói lời chống nghịch” Đức Thánh Linhi 
ám chỉ những lời nói và hành động được 
thực hiện để chống lại công việc của 
Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 12:31-32; Mác 
3:20-30; Lu-ca 12:10). Không giống như 
sự bức hại nhà thờ bởi những kẻ chẳng 
tin là những kẻ không biết Đức Chúa 
Trời, những lời nói và hành động này 
đến từ những người xưng nhận đức tin 
mình nơi Đức Chúa Trời và biết lẽ thật. 
Không có sự cứu rỗi cho những người 
như vậy khi họ cố tình chống lại các 
công việc của Đức Chúa Trời theo sự 
gian ác của họ.

Sau khi chứng kiến sự chữa lành bệnh 
tật và yếu đuối và quỷ bị đuổi bởi quyền 

năng của Đức Chúa Trời, nếu một cá 
nhân vẫn còn báng bổ, quấy rầy, và nói 
lời chống nghịch Đức Thánh Linh bằng 
cách gán những sự bày tỏ như vậy là 
“công việc của Satan”, làm thể nào để 
một người như vậy có thể được xem là 
một người con của Đức Chúa Trời? Khi 
chứng kiến một công việc của Đức Chúa 
Trời mà không thể bị bắt chước bởi khả 
năng của con người, một người tin Chúa 
có thiện tâm không thể làm gì khác hơn 
là dâng lời tạ ơn và tôn vinh Đức Chúa 
Trời.

Thay vào đó, những kẻ làm ác sẽ 
nhanh chóng phủ nhận những công việc 
của Đức Thánh Linh và chống lại Đức 
Chúa Trời. Những ác linh không có 
quyền năng để chữa lành cho người bệnh 
hoặc sự yếu đuối của họ. Không đời nào 
chúng có thể để cho người ta tôn vinh 
Đức Chúa Trời bằng cách đuổi các ác 
linh và chữa lành bệnh tật! Hướng dẫn 
được đưa ra liên quan đến báng bổ cũng 
được áp dụng vào việc quấy rầy chức vụ 
của các tôi tớ Đức Chúa Trời, là những 
người bày tỏ quyền năng của Ngài. Sự 
quấy phá như vậy cũng giống như trực 
tiếp chống lại Đức Chúa Trời bởi vì 
chúng chỉ nhằm phủ nhận một người của 
Đức Chúa Trời cũng như các công việc 
của Đức Thánh Linhi thể hiện qua họ.

Trong cuộc di cư khi người Do thái 
không có gì để ăn, họ đổ lỗi cho Môi-
se và A-rôn và lằm bằm chống lại họ. 
Môi-se nói với họ: “Vì Ngài đã nghe 
lời các ngươi oán trách Ngài rồi. Thế 
thì, chúng ta là ai? Những lời oán trách 
chẳng phải đổ về chúng ta đâu, nhưng 
về Đức Giê-hô-va vậy” (Xuất Ê-díp-tô 
ký 16:8). Trong năm câu đầu của Công-
vụ chương 5 là câu chuyện về A-na-nia 
và vợ là Sa-phi-ra. Họ đã hứa nguyện sẽ 
bán một phần tài sản của mình và đem 
lại lợi nhuận cho Chúa. Tuy nhiên, trong 
sự tham lam của họ, họ giữ một số lợi 
nhuận cho bản thân và chỉ mang lại một 
phần lợi nhuận đến Phi-e-rơ. Họ giả vờ 
rằng họ đã dâng tất cả những gì họ đã 
có được. Vì hai vợ chồng đã không phải 
lừa dối Phi-e-rơ mà là Đức Thánh Linh 
và nói dối với chính Đức Chúa Trời, họ 
phải đối diện với cái chết mà thậm chí 
không có cơ hội ăn năn (Công vụ 5:1-11). 

Trường hợp 2: Làm Cho Con của 
Đức Chúa Trời Sỉ Nhục Tỏ Tường 
bằng Cách Đóng Đinh Ngài Lần Nữa 

Hê-bơ-rơ 6:4-6 có chép, “Vì chưng 
những kẻ đã được soi sáng một lần, đã 
nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần 
về Đức Thánh Linh, nếm đạo lành Đức 
Chúa Trời, và quyền phép của đời sau, 
nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ 
lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức 
Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một 
lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường.” 
Những câu này đề cập đến những người, 
mặc dù đã nhận được Thánh Linh, kinh 
nghiệm ân điển của Đức Chúa Trời, biết 
về sự hiện hữu của Thiên Đàng và Địa 
Ngục, đã nghe và tin vào Lời của lẽ thật, 
tuy nhiên đã bị cám dỗ, từ bỏ Đức Chúa 
Trời, trở lại với thế gian, và công khai 
công khai ngăn chặn vinh quang của 
Đức Chúa Trời không cho sự bày tỏ.

Tuy nhiên, Sa-tan sẽ hành động thậm 
chí còn quyết liệt hơn để chống lại tất 
cả những người trở lại thế gian ngay cả 
sau khi đã trải nghiệm ân điển của Đức 
Chúa Trời trong giữa công việc của Đức 
Thánh Linhi thì sự tối tăm trong họ sẽ 
còn ghê gớm hơn. Họ sẽ làm ác hơn 
những kẻ không tin, chối bỏ ân sủng 
mà họ từng nhận được, và thậm chí còn 
dẫn đầu sự bức hại nhà thờ và tín hữu. 
Những người làm cho Chúa của chúng 
ta sỉ nhục tỏ tường sẽ không thể nhận 
được tinh thần ăn năn, vì vậy, cuối cùng 
họ sẽ đi đến sự chết. 

Hãy nghĩ đến Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, 
người đã từng là một trong những môn 
đệ của Chúa Giê-su. Ông đã là người tận 
mắt nhìn thấy chức vụ của Chúa Giê-su, 
nhưng vì tìm kiếm lợi riêng riêng cho 
mình, cuối cùng đã phản bội Chúa Giê-
su để lấy 30 miếng bạc. Rõ ràng, không 
thể vượt qua sự hối hận và nuối tiếc của 
mình, Giu-đa đã tự sát mà không có cơ 
hội để ăn năn những gì mình đã làm. 

 
Trường hợp 3: Cố Ý Phạm Tội sau 

khi Đã Nhận Biết Lẽ Thật
Hê-bơ-rơ 10:26-27 cho chúng ta biết 

rằng, “Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ 
thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không 
còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có 
sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và 
lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà 
thôi.” 

Như 2 Phi-e-rơ 2:21-22 nhắc nhở 
chúng ta rằng, “Chúng nó đã biết đường 
công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh 
đã truyền cho mình, thế thì thà rằng 
không biết là hơn. Đã xảy đến cho chúng 

nó như lời tục ngữ rằng: Chó liếm lại đồ 
nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn 
lóc trong vũng bùn,” những người cố ý 
phạm tội ý thức rằng họ đã phạm tội. Họ 
ăn năn những gì họ đã làm, nhưng sau 
đó trở lại với lối sống tội lỗi của đời nầy. 

Vua Đa-vít một thời bị cám dỗ và 
phạm một tội giết người khủng khiếp. 
Tuy nhiên, khi một vị tiên tri chỉ ra, vua 
liền ăn năn và từ bỏ. Khi ông chịu sự 
thử thách của Đức Chúa Trời về tội lỗi 
mình, Đa-vít có thể vượt qua chúng với 
sự khiêm nhường, từ đó giúp ông trừ bỏ 
những thuộc tính tội lỗi khỏi lòng mình 
và trở nên hoàn hảo trong mắt Đức Chúa 
Trời. Tuy nhiên, câu chuyện về vua Sau-
lơ là một câu chuyện hoàn toàn khác. 
Ngay cả khi Tiên Tri Sa-mu-ên đến và 
nhắc nhở về những hành vi sai trái của 
ông, nhà vua chỉ đưa ra những lời bào 
chữa mà không ăn năn. 
Điều này cũng đúng đối với ngày nay. 

Nếu một cá nhân xưng nhận đức tin và 
hiểu biết lẽ thật mà phạm tội, thì người 
ấy phải xé lòng mà ăn năn, bước đi trong 
sự sáng, và sanh bông trái tốt như chính 
Đức Thánh Linhi cầu nguyện cho người 
bằng tiếng rên rỉ sâu kín về lời nói và 
nhắc nhở người ấy về những việc làm sai 
trái của mình. Tuy nhiên, khi cố ý phạm 
tội, Đức Chúa Trời sẽ quay mặt Ngài ra 
khỏi người ấy và trong trường hợp nầy, 
người đó sẽ không thể nhận được tinh 
thần ăn năn và sẽ kết thúc bằng việc dập 
tắt Đức Thánh Linh (1 Tê-sa-lô-ni-ca 
5:19). 

Thưa anh chị em trong Đấng Christ, 
mặc dù tên của anh chị em đã được ghi 
trong Sách Sự Sống khi anh chị em 
tin nhận Chúa, nếu không ăn ăn trước 
mặt Chúa và phá bỏ bức tường tội lỗi, 
tên của anh chị em sẽ bị xóa bỏ (Khải 
Huyền 3:5). 

Hơn nữa, ngay cả khi một hành vi sai 
trái mà chúng ta đã phạm phải không 
phải là “lỗi phải chết”, mà không từ bỏ 
và ăn năn về điều đó, chúng ta sẽ không 
bao giờ được đầy dẫy Đức Thánh Linh, 
thậm chí bị Sa-tan cám dỗ và buộc phải 
phạm đến “tội phải chết,” và sự cứu rỗi 
sẽ là một điều đáng xấu hổ nhất. Vì vậy, 
tôi cầu nguyện trong danh Chúa rằng 
anh chị em sẽ tranh chiến chống lại tội 
lỗi đến mức đổ máu và thoát khỏi mọi 
điều ác (Hê-bơ-rơ 12:4; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 
5:22)

Những Người Không Có Sự 
Cứu Rỗi Khinh Thường Sự 

Xưng Nhận Đức Tin của Họ (2)

“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng 

ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều 

được vào nước thiên đàng…”

 (Ma-thi-ơ 7:21).

“…Cũng có tội đến nỗi chết; 

ấy chẳng phải vì tội đó mà ta nói nên 

cầu xin” (1 Giăng 5:16).

Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee

●●●
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Tôi uống thuốc cao huyết áp từ 
năm 14 tuổi. Sau khi kết hôn, tôi 
bị sảy thai. Tôi đau tim đến mức 
phải uống rượu rất nhiều và t rở 
nên nghiện. Tôi cảm thấy như sắp 
chết và phát điên. Tôi không thể 
ngừng suy ngh ĩ  như  thế.  Tôi đã 
đau khổ rất nhiều. 

Tôi nhạy cảm đến mức một việc 
nhỏ cúng khiến tôi giật mình và 
nổi giận. Tôi bị những tình huống 
như vậy một cách kinh niên và gia 
đình tôi luôn bất hòa. Tôi thường 
cầu xin Chúa bảo vệ tôi trong lời 
cầu nguyện.

Vào tháng chín năm 2017, tôi đã 
đến với một buổi nhóm cầu nguyện 
được tổ chức tại nhà của bạn tôi, 
Giáo sĩ Jane Mapologoma là người 
dẫn dắt. Bà đã giới thiệu Mục sư 

trưởng Tiến sĩ Jaerock Lee là một 
mục sư  mạn h mẽ ,  thể  h iện sức 
mạnh kì diệu của Đức Chúa Trời 
và quyền năng lớn lao của Ngài có 
thể được tỏ ra qua chiếc khăn tay 
mà ông đã cầu nguyện (Công vụ 
19:11-12). Tôi cũng đã được biết về 
Nước Ngọt Muan (Xuất Ê-díp-tô 
Ký 15:25). Cô ấy mời tôi tham dự 
các lễ Chủ nhật. 

Vào ngày chủ nhật tiếp theo, tôi 
đã dự  lễ  của Giáo Hội  Manmin 
L ondon  và  n hận  được  lờ i  cầu 
nguyện. Sau đó, tôi cảm thấy có 
điều gì đó ra khỏi tôi. Sau đó, tôi 
tiếp tục tham dự buổi lễ vào các 
ngày Chủ nhật và nhận được lờ i 
cầu nguyện bằng khăn tay từ nhà 
truyền giáo. Trong khi đó, tôi hoàn 
toàn được giải thoát khỏi quyền 

lực tố i  tăm đã k h iến 
tôi bối rối kể từ khi tôi 
còn nhỏ. Hallelujah! 

Tôi  k hông còn suy 
nghĩ tiêu cực nữa. Khi 
tôi trở nên yên ổn, gia 
đ ì n h tôi  t rở  nên hòa 
t h u ậ n .  Tô i  đ ã  đượ c 
chữa lành huyết áp cao 
và ngh iện rượu.  Gia 
đ ì n h  v à  b ạ n  b è  củ a 
tôi đã rấ t  ngạc nhiên 
t rước sự thay đổi của 
tôi. Chồng và con trai 
tôi cũng đăng ký làm 
thành viên của Manmin! 

Vào lúc bốn t uần đã t rôi  qua 
kể  từ  k h i  tôi  tham dự  N hà thờ 
Manmin London, cuộc sống tôi đã 
hoàn toàn thay đổi. Đức Chúa Trời 

toàn năng đã cứu đời sống tôi. Tôi 
rất hạnh phúc và khỏe mạnh trong 
Chúa. Tôi dâng lời tạ và tôn vinh 
lên Đức Chúa Trờ i đã khiến tôi 
gặp được Mục sư trưởng.

Tôi sinh ra trong một gia đình Cơ đốc giáo, 
nhưng tôi thích đi chơi với bạn bè rất nhiều. 
Khi lớn lên, tôi đã làm những điều mà lẽ ra 
mình không nên làm vớ i bổn phận một sinh 
viên mà không hề do dự. Tôi đã bị đủ các loại 
hình phạt ở trường ngoại trừ bị đuổi. Tôi không 
học. Tôi đã từng bị điểm 0 trong một bài kiểm 
tra vì tôi đã ngủ trong suốt buổi kiểm tra. Tôi 
luôn bị xếp hạng thấp nhất trong trường.

Tuy nhiên, ân điển của Đức Chúa Trờ i đã 
được ban cho một người như tôi và cuộc sống 
của tôi hoàn toàn thay đổi. Vào ngày 16 tháng 5 
năm 2014, khi tôi là một học sinh lớp 11, Mục 
sư trưởng Tiến sĩ Jaerock Lee đã dâng lời cầu 
nguyện ăn năn thay cho các tín hữu của hội 
thánh. Tôi cảm động sâu sắc và nghĩ rằng ông 
ấy thực sự yêu tôi và trân trọng tôi. Khi tình 
yêu đích thực của ông chạm đến tim tôi, tôi bắt 
đầu ăn năn về những hành vi sai trái trong quá 
khứ của mình và được thêm sức để bắt đầu lại.

Trên hết mọi sự, tôi đã cố gắng lắng nghe bài 
giảng một cách chăm chú và cầu nguyện nhiều 
hơn. Khi tôi bắt đầu cố gắng hoàn thành những 
điều thiêng liêng, tôi muốn hiểu biết và học hỏi. 
Đó là điều mà tôi đã chẳng quan tâm trước đây. 

Trong thực tế, t rước đây tôi đã không học 
hành gì cả. Úc đầu điểm số của tôi dường như 
không có gì cải thiện, nhưng khi tôi lên lớp 

12, điểm số được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, 
tôi đã không làm tốt trong bài Kiểm Tra Khả 
Năng của trường đại học. Nhưng tôi biết ơn vì 
tôi cảm thấy vui mừng trong việc học và bắt 
đầu nghĩ rằng tôi có thể làm tốt hơn nếu tôi học 
nhiều hơn. Tôi đã yêu cầu cha mẹ cho tôi học 
thêm một năm nữa để làm bài kiểm tra. Họ đã 
đồng ý. 

Tôi bắt đầu sử dụng một chiếc điện thoại 2G 
đơn giản thay vì điện thoại thông minh để chú ý 
hơn đến việc học tập và kiềm chế bản thân khỏi 
tiếp xúc với bạn bè của tôi. Tôi học chăm chỉ. 
Nhưng vào ngày chủ nhật, tôi đã tham dự cả lễ 
Buổi sáng và Buổi tối Chủ nhật để giữ ngày của 
Chúa như Đức Chúa Trời đã truyền cho chúng 
ta mặc dù các sinh viên khác đã học tại một học 
viện tư ngay cả vào Chủ Nhật. 

Trong các ngày trong tuần, các lớp học trong 
học viện tư nhân mà tôi đã tham dự kết thúc 
sau 10 giờ tối, nhưng tôi đã cầu nguyện trong 
buổi nhóm Cầu Nguyện Đa-ni-ên ít nhất ba lần 
một tuần. Tất nhiên, đôi khi tôi gặp khó khăn, 
nhưng điều khiến tôi tiến lên phía trước là lời 
cầu nguyện của Mục sư trưởng. 

Ông ấy luôn thể hiện tình yêu và sự quan tâm 
của mình đối với sinh viên. Ông đã cho chúng 
tôi những giấc mơ và tầm nhìn về tương lai. 
Ngay trước kỳ thi tuyển sinh đại học, ông đã 

cầu nguyện cho các thí sinh. Tôi tin vào năng 
quyền của lời cầu nguyện của ông, vì vậy tôi tin 
rằng tôi sẽ không thất bại. Đó là lý do tại sao 
tôi có thể luôn học với sự tin chắc. 

Cuối cùng, tôi lấy CSAT và có điểm số được 
xếp hạng trong ba phần trăm hàng đầu trong 
năm 2016. Vào năm 2017, tôi cuối cùng đã được 
nhận vào Trường Nghệ thuật & Thiết kế tại Đại 
học Hàn Quốc.

Sau khi vào đại học, tôi không thể sống đời 
sống Cơ-Đốc Nhân của mình tốt hơn tôi đã 
nghĩ trong khi thích nghi với môi trường mới 
và những con người mới ở trường. Trong thời 
gian đó, gia đình tôi được có cơ hội để gặp Mục 
sư trưởng trong một thời gian ngắn vào ngày 
1 tháng 4 năm 2018. Lúc đó tôi đã liên lạc với 
ông bằng ánh mắt, và tôi cảm nhận được tình 
yêu của ông và bắt đầu rơi nước mắt. 

Chúa cho tôi nhận biết rằng mình đã cảm thấy 
chai lì về tội lỗi. Tôi lại quyết định và bắt đầu 
ca ngợi và cầu nguyện trọng sự đầy dẫy Thánh 
Linh. Dường như Đức Chúa Trờ i đã đợ i tôi; 
Ngài đổ ra ân điển Thánh Linh đối với tôi như 
một thác nước.

Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng cảm nhận 
được tình yêu thương của Chúa mặc dù tôi luôn 
ở trong tình yêu của Ngài từ khi còn nhỏ. Tuy 
nhiên, tôi đã cảm nhận được tình yêu qua Mục 
sư trưởng và cuộc sống của tôi đã thay đổi. Đôi 
khi tôi nghĩ, “Nếu tôi không được đổi mới bởi 
ân điển của Đức Chúa Trời thì sao? Tôi sẽ là 
người như thế nào trong tương lai?” Tôi sợ hãi 
chỉ bởi tự hình dung rằng ai sẽ sống được mà 
không nhận biết ân sủng. 

Tôi xin dâng hết lời tạ ơn và tôn vinh lên Đức 
Chúa Trời, Đấng đã khiến tôi hiểu được giá trị 
thực sự của cuộc sống và sống một đờ i sống 
phước hạnh. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành 
đến Mục sư trưởng đã giúp tôi được đổi mới.

Anh Seonmin Kim, 22 tuổi, 
Sứ Mệnh Tuổi Trẻ, Giáo Hội Trung Ương Manmin

A h S i Ki 22 ổi

Tôi được đổi mới và 
đến với một trường đại 

học có uy tín!

Chị Juliana Namukasa, 
Giáo hội Manmin London ở Vương quốc 
Anh, 44 tuổi, người thứ ba từ trái sang

“Tất cả các nan đề của tôi kể cả huyết áp cao và nghiện 
rượu đã được giải quyết!”
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Urim Books 

Tôi bị sốt nặng khi lên 8 tuổi, và căn bệnh khiến tôi bị điếc ở tai trái. Vì vậy tôi 
hầu như không có bạn và thường khóc một mình. Tôi không thể nhận được sự giáo 
dục phổ thông để chăm sóc anh chị em của tôi. Ở tuổi 19, tôi kết hôn và chuyển đến 
thành phố Daegu.

Tôi không thể theo kịp những gì người dân ở Daegu nói vì họ nói tiếng địa 
phương. Một số người nói tôi là một kẻ ngốc và cảm thấy buồn rầu. Đức Chúa Trời 
bày tỏ tình yêu thương của Ngài cho một người nghèo và buồn rầu như tôi.

Vào ngày 1 tháng 5 năm 2016, tôi được hướng dẫn đến Nhà thờ Trung ương 
Manmin. Khi đến nơi, tôi cảm thấy như mình đang ở trong một vườn hoa lớn.

Nhà thờ sáng rự, và khuôn mặt của các tín hữu trong nhà thờ sáng lên niềm vui. 
Trong lễ Chúa Nhật, Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee đứng trên bàn thờ để rao giảng. Tôi 
cảm thấy ánh sáng, bình an và tinh thần mạnh mẽ từ ông.

Trong bài giảng của mình, ông nói rằng nếu chúng ta chân thành tin Đức Chúa 
Trời, chúng ta sẽ không phạm tội hay nói dối, thì chúng ta có thể vào thiên đường. 
Tôi đã có được sự bình an và nghỉ ngơi trong những sứ điệp mà tôi chưa bao giờ đạt 
được trong suốt cuộc đời của mình. Tôi bắt đầu cầu nguyện trong buổi nhóm Cầu 
nguyện Đa-ni-ên qua GCN và dâng lên lời cảm ta của mình trong lời cầu nguyện đã 
dẫn tôi đến nhà thờ xinh đẹp và phước hạnh này.

Vào đầu năm 2018, trái tim tôi cảm thấy đau nhức khi tôi nghĩ đến Mục sư trưởng, 
người đã kiệt sức và không thấy và nghe rõ vì ông đã cống hiến mình để đưa dẫn 

nhiều linh hồn đến với sự cứu rỗi. Tôi bắt đầu cầu khẩn Chúa trong sự cầu nguyện 
cho ông để ông thấy và nghe rõ.

Trong khi đó, vào ngày 25 tháng 3, tôi đã trải nghiệm điều 
kì diệu. Trong buổi lễ thờ phượng, tôi có thể nghe thấy giọng 
của Mục Sư trưởng rõ hơn nhiều ngay cả khi ông ấy nói điều 
gì đó nhỏ nhẹ. Trước đây tôi không thể nghe rõ bằng tai trái 
của mình, vì vậy tôi đã cố gắng hết sức để tập trung với tai 
phải. Nhưng hôm đó không giống mọi ngày. Tôi có thể nghe 
những người khác nói chuyện và bài giảng trong các lễ rõ 
hơn. Tôi đã được chữa lành vấn đề thính giác của mình! 
Tôi đã chịu đựng nó trong suốt cuộc đời nhưng Đức Chúa 
Trời thương xót chữa lành mặc dù tôi không cầu xin.

Hơn nữa, thị lực tôi rất kém vì vậy tôi cần thêm một 
ống kính cũng như kính đeo. Ngay cả với kính và ống 
kính bổ sung, tôi cũng không thể đọc được các chữ cái 
nhỏ. Nhưng bây giờ tôi có thể đọc các chữ cái nhỏ mà 
không cần mang kính.

Tôi tạ ơn và tôn vinh Đức Chúa Trời Đấng đã ban cho 
tôi hạnh phúc thực sự, phục hồi khả năng nghe và thị lực 
của tôi mặc dù tôi sắp bước sang tuổi 80.

Năm 1996, tôi được vợ tôi hướng 
dẫn đến Nhà thờ Trung ương Manmin, 
nhưng tôi nói với cô ấy rằng tôi rất bận 
và không đi nhà thờ. Vợ tôi, nữ Chấp sự 
Sunyoung Lee bắt đầu tham dự nhà thờ 
vì bệnh hen suyễn nghiêm trọng của 
con trai tôi, Kyujin. Chúng tôi chỉ được 
biết rằng bệnh nầy sẽ không chữa lành 
hoàn toàn được ngay cả với điều trị y 
tế. Cháu thường thở mạnh như thể vừa 
mới chạy một quãng đường dài. Nhưng 
khi lên lớp bốn, cháu đã hoàn toàn 
được chữa lành bởi ân sủng của Đức 
Chúa Trời sau khi cháu nhận được lời 
cầu nguyện của Mục sư trưởng Tiến sĩ 
Jaerock Lee. Bây giờ cháu là một người 

khỏe mạnh đang họ đại học chuyên 
ngành Taekwondo. 

Nơi làm việc của tôi cách xa nhà, nên 
tôi chỉ về nhà vào cuối tuần. Khi về 
nhà, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi không làm 
gì cả. Tôi muốn vợ tôi hiểu được lòng 
tôi và phục vụ tôi. Kỳ vọng này khiến 
chúng tôi đã phải cãi nhau thường 
xuyên vì những chuyện không đáng 
gì. Trong khi đó, một ngày nọ, vợ tôi 
bắt đầu phục vụ tôi theo cách tôi muốn 
được phục vụ. Thành thật mà nói, tôi 
cảm thấy hơi xấu hổ về việc cô ấy háo 
hức vì công việc của nhà thờ mà không 
quan tâm đến tôi trước đây. Nhưng cô 
ấy đã thay đổi và phục vụ tôi rất tốt. 

Khi tôi thấy sự thay đổi của cô ấy, tôi 
cảm thấy hối tiếc vì cô ấy.

Vào tháng 8 năm 2016, đứa con trai 
thứ hai của tôi đã được chữa lành chứng 
lác mắt bẩm sinh trong kỳ dưỡng linh 
của Manmin. Thật tuyệt vời! Cậu bé 
đã tập trung vào những thứ chỉ bằng 
cách liếc nhìn sang một bên từ khi còn 
nhỏ. Bác sĩ cho chúng tôi biết rằng phẫu 
thuật sẽ rất nguy hiểm và nó thậm chí 
sẽ không đảm bảo chữa lành. Nhưng 
cậu bé đã được chữa lành bởi lời cầu 
nguyện của Tiến sĩ Lee. 

Hai con trai của tôi đã trải qua những 
công việc chữa lành như vậy thông qua 
Mục sư trưởng và đã trưởng thành tốt. 
Vợ tôi đã phục vụ tôi rất tốt. Trong gia 
đình hạnh phúc này, tôi đã không xem 
việc nhận được nhiều ân sủng và tình 
yêu là điều quan ttrọng. Tôi chỉ cảm ơn 
một lúc và quên nó đi.

Vào năm 2017, tôi đã phải đối mặt 
với một khó khăn bất ngờ trong khi tôi 
đang giúp đỡ một người nọ. Vợ tôi cầu 
nguyện cho tôi. Khi tôi xử lý một số vấn 
đề, cô ấy đề nghị thăm viếng tại doanh 
nghiệp của tôi. Tôi không thể làm gì 
ngoài việc dựa vào Đức Chúa Trời khi 
đối mặt với những vấn đề mà bản thân 
tôi không thể giải quyết được. 

Vào ngày 24 tháng 2 năm 2018, trong 

khi chúng tôi đang thăm viếng, tôi cảm 
thấy như Chúa biết lòng tôi và an ủi tôi. 
Vào ngày 4 tháng ba, tôi đến nhà thờ để 
tham dự buổi lễ Chúa Nhật. Tôi đổ rất 
nhiều nước mắt trong suốt buổi nhóm 
mà không biết tại sao. Tôi cảm thấy 
rằng Chúa chưa bao giờ quên tôi và biết 
mọi hoàn cảnh của tôi mặc dù tôi đã 
vắng mặt trong 23 năm.

Sau đó, các sứ điệp của Mục sư 
trưởng bắt đầu làm mới trái tim tôi. 
Tôi ngạc nhiên trước sự thông giải sâu 
sắc trong các bài giảng của Tiến sĩ Lee 
“Sứ Điệp Thập Tự Giá”, “Tầm Thước 
Đức Tin” và “Thiên Đàng.” Trong nhà 
thờ, tôi cảm thấy gánh nặng trong lòng 
tôi được vơi dần. Tôi đã cảm động bởi 
Mục sư trưởng là người yêu thương các 
thành viên và dẫn dắt họ.

Tôi đã ngừng uống rượu và bắt đầu 
tham dự lễ Chủ nhật và thậm chí là lễ 
thâu đêm thứ Sáu và sau đó là lễ Thứ 
tư khi tôi có thời gian. Tôi cũng bắt 
đầu cầu nguyện. Tôi tạ ơn Đức Chúa 
Chúa và Chúa đã kiên nhẫn chờ đợi tôi, 
người đã sống theo đuổi niềm vui đời 
nầy.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân 
thành đến Mục sư trưởng đã yêu quý 
của tôi, người đã tỏ tình yêu của mình 
cách mạnh mẽ và đã giữ tôi trong lòng. 

“Tôi bị điếc ở tai trái nhưng được thông, 
và tôi có thị lực kém nhưng đã nhìn rõ!”

Nữ Chấp sự Okhwa Kwon, 79 tuổi, Giáo xứ 4, Nhà thờ Trung tâm Manmin

Anh Deokhee Yeon, 50 tuổi, Giáo xứ 14, Nhà thờ Trung tâm Manmin


