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Tình Yêu và Quyền Năng của Đức Chúa Trời Tuôn Tràn!
Người Tham Gia Kỳ Dưỡng Linh Mùa Hè năm 2018 đến từ 25 quốc gia

Từ ngày 6 đến 8 tháng 8 năm 2018, 
Manmin Summer Retreat được tổ 
chức tại Deogyusan Resort ở Muju, 
tỉnh Jeonbuk. Với sự tham gia của 
các giám mục, mục sư và tín hữu đến 
từ 25 quốc gia và phát sóng trực tiếp 
trên GCN thông qua dịch vụ thông 
dịch đồng thời 10 ngôn ngữ: Anh, 
Trung, Nhật, Nga, Tây Ban Nha, 
Pháp, Thái, Đức, Mông Cổ và Việt 
Nam. Ngoài ra, việc thông dịch tám 
ngôn ngữ cử chỉ đã được tiến hành 
cho các thành viên khiếm thính từ 
nhiều quốc gia (ngôn ngữ cử chỉ: 
Hàn Quốc, Anh, Malaysia, Thái Lan, 
Latvia, Đan Mạch, Đức và Trung 
Quốc).

Năm nay cũng như  t rước đây, 
chuồn chuồn xuất hiện và nhẹ nhàng 
đáp lên các ngón tay và cơ thể của 
các tín hữu trong hội thánh. Và mặc 
dù cảnh báo sóng nhiệt đã được ban 
hành trên toàn quốc, tại Jumping 
Park, nơi các sự kiện chính được 
tổ chức, gió, mưa và mây đã duy 
trì nhiệt độ từ 23 đến 26 độ C cho 

các sự kiện. Trong kỳ quan tuyệt 
vời này, những người tham gia cảm 
nhận sâu sắc tình yêu và ân điển của 
Đức Chúa Trời luôn bảo vệ họ trong 
không gian của Ngài như Ngài đã 
bảo vệ dân Y-sơ-ra-ên tại Gô-sen.

Hội thảo: Sứ điệp “Chìa Khóa 
cho Sự Đáp Lời: Nhân Từ, Đức 

Tin, và Vâng Phục” đã được 
đưa ra và các công việc chữa 

lành đã được bày tỏ

Vào đêm đầu tiên, Rev Soojin Lee, 
Chủ tịch Hiệp hội các Mục sư, đã rao 
truyền sứ điệp dưới tiêu đề “Lĩnh 
Vực Thuộc Linh” dựa trên Giăng 
4:24. Cô giải thích lĩnh vực tâm linh 
là không gian tràn đầy lòng nhân từ, 
tình yêu và sự chân thật, và trong 
lĩnh vực nầy, những điều mà Đức 
Chúa Trờ i nuôi dưỡng được thực 
hiện. Sau đó, bà trình bày ba chìa 
khóa để mở ra cõi thiêng liêng và 
nhận các câu trả lời và phước lành 

của Đức Chúa Trời: ‘nhân từ’, ‘đức 
tin’, và ‘tin cậy và vâng phục người 
của Đức Chúa Trời’. 

Sau sứ điệp, cô hướng dẫn ngợi 
k hen và cầu nguyện, và cô cầu 
nguyện cho ngườ i bệnh trên sân 
khấu với chiếc khăn tay mà Mục sư 
trưởng Tiến sĩ Jaerock Lee đã cầu 
nguyện (Công vụ 19:11-12). Ở phía 
trước sân khấu, bà Boknim Lee, Chủ 
tịch Trung tâm Cầu nguyện Manmin, 
Mục sư Heejin Lee, Chủ tịch Ủy 
ban Nghệ thuật Biểu diễn, Mục sư 
Heesun Lee, Mục sư Hướng dẫn Thế 
giới Manmin, và Mục sư Myeongho 
Cheong, Chủ tịch United Holiness 
Church of Jesus Christ, Châu Phi, 
cầu nguyện khi họ đặt khăn tay lên 
những người bệnh đã đăng ký bệnh 
nhân.

Sau khi cầu nguyện, nhiều người 
đã được chữa lành nhiều bệnh như 
ung thư phổi, tổn thương thần kinh 
do bệnh động kinh, viêm da dị ứng, 
viêm cột sống lao, liệt nửa người, 
bệnh lở loét và đứt dây chằng, và 

người ta được khỏi bệnh tâm thần 
như tâm thần phân liệt và trầm cảm. 
Thị giác và thính giác cũng được 
phục hồi. Hai mươi bốn trong số 28 
thành viên khiếm thính đến từ sáu 
quốc gia tham gia kỳ dưỡng linh nầy 
đã trải nghiệm được việc mở tai và 
cải thiện khả năng nghe. Một thành 
viên đ iếc bị  ung thư  xương làm 
chứng về sự chữa lành của mình bởi 
lửa Thánh Linh.

Ngoài ra, công việc chữa lành 
đã xảy ra với mọi người trên toàn 
thế giớ i vượ t qua không gian và 
thời gian tham gia hội thảo thông 
qua GCN và internet. Chị Yvenny 
Gabriela đã được chữa lành bệnh 
chóng mặt, đau đầu và buồn nôn khi 
tham gia kỳ dưỡng linh thông qua 
sự phát sóng trực tiếp của GCN trên 
YouTube ở Tây Ban Nha, và các 
thành viên ở Delhi, Ấn Độ đã được 
chữa lành bệnh khó khăn trong việc 
bước đi, sỏi thận và đủ loại đau đớn 
thông qua phát sóng trực tiếp bởi 
GCN.



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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Để duy trì sự sống của xác thể, một 
cá nhân phải tiêu thụ thức ăn và duy trì 
nước. Nước cho phép tiêu hóa và hấp 
thụ các chất dinh dưỡng cũng như thải 
các chất thải không cần thiết và các chất 
độc từ bên trong cơ thể. Mặc dù chúng 
ta tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, nhận 
lãnh Đức Thánh Linh, và trở thành con 
cái của Đức Chúa Trời, sự sống đời đời 
chỉ có được khi chúng ta ăn thịt và uống 
huyết của Con Người. 

Làm thế nào chúng ta có thể ăn thịt và 
uống huyết của Con Người? Tiếp tục từ 
vấn đề cuối cùng, chúng ta hãy nghiên 
cứu sâu hơn về chủ đề đó.

1. Chúng Ta Phải lấy thịt con người 
làm đồ ăn
Ăn thịt của Con Người và lấy đó làm 

thức ăn đòi hỏi chúng ta cũng phải uống 
huyết của Con Người. Nói cách khác, 
chúng ta không chỉ xây dựng kiến thức 
của chúng ta về Đức Chúa Trời bằng 
cách siêng năng nghe và đọc Lời Ngài, 
chúng ta cũng phải lấy Lời Chúa làm 
thức ăn để Lời đó sẽ được khắc trong 
lòng chúng ta. Vậy thì, sự khác biệt giữa 
“lấy Lời Đức Chúa Trời trong lòng làm 
thức ăn” và “xây dựng và cất giữ Lời 
Ngài làm tri thức” là gì?

Bất kỳ thông tin nào được lưu trữ 
trong não đều có thể bị lãng quên, và 
chỉ vì chúng ta “biết” lẽ thật không chắc 
bảo đảm rằng chúng ta sẽ hành động 
theo lẽ thật. Khi đọc Kinh Thánh, chúng 
ta không chỉ phải ghi nhớ bằng đôi môi 
của mình mà còn cố gắng suy ngẫm về 
chúng. Ví dụ, nếu chúng ta ghi nhớ Ma-
thi-ơ 5:44, “Hãy yêu kẻ thù của bạn và 
cầu nguyện cho những kẻ bức hại mình”, 
thì chúng ta phải có thể đem áp dụng vào 
thực tiễn trong cuộc sống của mình. 

Khi ai đó làm ác và bắt bớ chúng ta, 
theo Lời của Đức Chúa Trời, chúng 
ta sẽ có thể yêu người ấy và thậm chí 
cầu nguyện cho họ. Nếu chúng ta giữ 
điều răn của Đức Chúa Trời chỉ trong 
đầu chúng ta làm sự hiểu biết, lòng của 
chúng ta sẽ gặp rắc rối, và thậm chí 
chúng ta có thể ghét người khác và cuối 
cùng lấy ác trả ác. Tuy nhiên, nếu chúng 
ta lấy điều răn đặc biệt này làm thức ăn, 
tình yêu thương và lòng thương xót sẽ 
chảy ra từ bên trong chúng ta và chúng ta 
sẽ không thù hận và oán giận. Khi chúng 
ta liên tục lấy khiêm nhường làm thức 
ăn, chúng ta sẽ thoát khỏi kiêu ngạo. 

2. Chúng Ta Nên Đồng Thời Uống 
Huyết Con Người

Việc lấy Lời Chúa làm thức ăn của 
chúng ta không chỉ đòi hỏi sự hiểu biết 
về Kinh Thánh trong sự soi dẫn của Đức 
Thánh Linh mà còn nhận được ân sủng 
và quyền năng của Đức Chúa Trời qua 
lời cầu nguyện sốt sắng. Cũng cần thiết ở 
giai đoạn này là nỗ lực của từng cá nhân 
để tin vào Lời Chúa và đưa vào thực 
hành. Đây là hành động uống huyết của 
Con Người.

Do đó, “uống huyết của Con Người” 
đề cập đến việc thực hành Lời của Đức 
Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời có 
thể được chia thành bốn loại. Ấy là “Vâng 
giữ”, “Trừ bỏ”, “Làm” và “Không làm”, 
và chúng ta phải giữ và tuân theo mọi 
điều đó.

Không có việc làm vâng phục, chúng 
ta sẽ không trải nghiệm công việc của 
Đức Chúa Trời và không có kinh nghiệm 
trực tiếp về công việc của Ngài, chúng 
ta sẽ không thể vượt khỏi đức tin chỉ 
đơn thuần là tri thức. Gia-cơ 2:22 cho 
chúng ta biết rằng: “Thế thì, ngươi thấy 
đức tin đồng công với việc làm, và nhờ 
việc làm mà đức tin được trọn vẹn.” Chỉ 
khi chúng ta bày tỏ với Đức Chúa Trời 

những việc làm của đức tin thì đức tin lý 
trí sẽ thành đức tin thuộc linh.

Ngay cả khi đức tin của một người 
lúc đầu nhỏ như hạt cải, khi người ấy 
cứ tiếp tục bày tỏ việc làm bởi đức tin 
của mình với Đức Chúa Trời, Ngài sẽ 
cho phép người đó trải nghiệm ân điển, 
quyền năng và công việc của Ngài để 
nuôi dưỡng đức tin của người ấy thành 
một đức tin lớn. Khi chúng ta tin vào 
Lời của Đức Chúa Trời và đem vào thực 
hành mọi lúc trong cuộc sống của chúng 
ta, chúng ta sẽ đạt tới “tầm thước vóc 
giạc trọn vẹn của Đấng Christ” (Ê-phê-sô 
4:13). 

Mặt khác, nếu chúng ta không thực 
hành lời Chúa ngay cả khi chúng ta có 
đức tin bằng hạt cải sau khi được nhận 
lãnh Thánh Linh, chúng ta sẽ không thể 
có kinh nghiệm thuộc linh cũng như 
lòng chúng ta sẽ không biến đổi bất luận 
chúng ta có đời sống trong Đấng Christ 
là bao lâu. Nhận ra rằng trong trường 
hợp tồi tệ nhất, chúng ta thậm chí có thể 
bị cướp đi đức tin của mình và hoàn toàn 
bị gạt khỏi đức tin, tôi khuyên giục anh 
chị em mỗi người chúng ta hãy hoàn 
thiện đức tin của mình bằng cách uống 
huyết của Con Người. 

3. Chúng Ta Nên Có Đức Tin Cặp 
theo Việc Làm để Nhận Sự Cứu Rỗi, 
Sự Sống Đời Đời, Sự Đáp Lời, và 
Phước Lành

Nếu tin cậy vào những lời hứa của 
Đức Chúa Trời được chép trong Kinh 
Thánh, đức tin của chúng ta chắc chắn 
sẽ cặp theo những việc làm tương ứng. 
Giả sử một người nào đó hứa với chúng 
ta về báu vật trị giá hàng triệu đô la và 
đặt nó ở Washington, D.C. Và người đó 
bảo với chúng ta rằng nếu chúng ta đi 
bộ đến đó từ thành phố New York, một 
chiều dài khoảng 331 km (khoảng 206 
dặm) thì chúng ta có thể nhận được nó. 
Nếu thực sự muốn có báu vật đó và nếu 
người thông báo cho chúng ta về điều đó 
là đáng tin cậy, chúng ta sẽ đi bộ từ New 
York đến Washington.

Vì lý do đó, nửa sau của Gia-cơ 2:26 
nhắc nhở chúng ta rằng “đức tin không 
có việc làm là đức tin chết.” Nhiều người 
xưng nhận trên môi miệng mình rằng, 
“Tôi tin vào Đức Chúa Trời toàn năng” 
nhưng bởi vì họ không thể hoàn toàn tin, 
họ không thể bày tỏ loại đức tin cặp theo 
việc làm. Cũng giống như chúng ta tìm 

thấy trong Lời của Đức Chúa Trời, chỉ 
có đức tin thuộc linh cặp theo việc làm 
mới có thể đem đến cho chúng ta sự cứu 
rỗi và các phước lành và lời của Đức 
Chúa Trời cho những lời cầu nguyện của 
chúng ta.

Một số người trích dẫn Rô-ma 10:13, 
cho chúng ta biết: “Ai kêu cầu danh 
Chúa thì sẽ được cứu,” để tranh luận 
rằng ngay cả những người sống trong tội 
lỗi cũng có thể được cứu nếu họ tuyên 
xưng đức tin mình. Họ cố gắng biện 
minh cho tình trạng tội lỗi của mình. Tuy 
nhiên, câu đặc biệt này tượng trưng cho 
tình yêu vô hạn của Đức Chúa Trời đã 
cứu những người tội lỗi qua Đức Chúa 
Giê-su Christ và không được sử dụng để 
biện minh cho những kẻ làm ác.

Như Lời của Đức Chúa Trời luôn 
luôn là như vậy và phải có đôi có cặp, 
chúng ta phải nhìn vào từng câu trong 
Kinh Thánh trong bối cảnh và chỉ giải 
thích Kinh Thánh trong sự soi dẫn của 
Đức Thánh Linh sẽ mang lại sự hiểu biết 
chính xác. Rô-ma 10:9-10 phán cùng 
chúng ta, “Nếu miệng ngươi xưng Đức 
Chúa Giê-su ra và lòng ngươi tin rằng 
Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết 
sống lại, thì ngươi sẽ được cứu, vì tin bởi 
trong lòng mà được sự công bình, còn 
bởi miệng làm chứng mà được sự cứu 
rỗi.” Rô-ma 10:13 thực sự có nghĩa là 
chỉ những lời thú nhận từ môi miệng của 
những người đã được xưng công bình sẽ 
dẫn đến sự cứu rỗi.

Vậy thì, Kinh Thánh muốn nói gì 
khi phán cùng chúng ta rằng, “...vì tin 
bởi trong lòng mà được sự công bình”? 
Chúng ta đọc trong Rô-ma 2:13, “Vì 
chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là 
người công bình trước mặt Đức Chúa 
Trời, bèn là kẻ làm theo luật pháp được 
xưng công bình vậy.” Nói cách khác, khi 
chúng ta thực sự tin vào Lời của Đức 
Chúa Trời mà chúng ta nghe, chúng ta 
sẽ sống theo Lời của Ngài và điều đó sẽ 
khiến chúng ta được xưng cong bình, từ 
đó dẫn đến sự công bình.

Thưa các anh chị em trong Đấng 
Christ, bằng cách siêng năng ăn thịt 
và uống huyết của Con Người, tôi cầu 
nguyện trong danh Chúa rằng anh chị 
em sẽ làm hài lòng Đức Chúa Trời với 
đức tin được cặp theo việc làm và thịnh 
vượng trong mọi sự trong đời sống 
mình!

Ăn Thịt và Uống Huyết Con 
Người (2)

“Đức Chúa Giê-su bèn phán cùng họ 

rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng 

các ngươi, nếu các ngươi không ăn 

thịt của Con người, cùng không uống 

huyết Ngài, thì chẳng có sự sống 

trong các ngươi đâu… Vì thịt ta thật 

là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống” 

(Giăng 6:53-55).

Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee

●●●
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Khi tôi còn nhỏ, cha mẹ 
tôi không chăm sóc tôi vì cả 
hai đều làm việc. Họ thậm 
chí còn đánh tôi và chửi thề. 
N hững ngườ i  k hác  cũng 
chẳng qua tâm đến tôi. Vì 
vậy, tôi luôn sợ,  buồn và 
cảm thấy cô đơn. Tôi không 
có sự  tự  t in và sức k hỏe 
kém.

Khi tôi 14 tuổi, tôi nghe nói rằng một phụ 
nữ trong khu phố của tôi đã tự tử. Sau khi tôi 
đến hiện trường vụ tai nạn, có điều gì đó kỳ lạ 
xảy ra với tôi. Tôi mất ý chí sống và cảm thấy 
cô đơn hơn khi nghĩ rằng chẳng ai yêu thương 
mình. Tôi thậm chí còn muốn tự sát.

Sau khi kết hôn, tôi vẫn tràn ngập những suy 
nghĩ tiêu cực. Tôi cảm thấy chán nản và thường 
xuyên cảm thấy như tôi muốn tự sát. Khoảng 
thời gian đó tôi đã đọc Kinh Thánh và đi nhà 
thờ, nhưng tôi không thể tiếp tục.

Vào năm 2015, tôi đã đến Hội chợ sách Quốc 
tế Kuala Lumpur. Tôi đã gặp Chị Deborah Tang, 
Chủ t ịch Nhà xuất bản Manmin Malaysia và 
nghe nói về phúc âm thánh thiện và chức vụ của 
Manmin. Tôi đã mua sách của Tiến sĩ Jaerock 
Lee, Đức Chúa Trời Đấng Chữa Lành.

Sau đó, tôi cũng đã tham gia Hội  ngh ị  Y 
khoa Cơ đốc Quốc tế WCDN tổ chức tại Kuala 
Lumpur. Nhưng tôi vẫn đau khổ cả về thể xác 
lẫn tinh thần vì tôi không biết Lời Chúa rõ và 
không ai có thể dẫn dắt tôi đến với lẽ thật.

Từ tháng 9 năm 2016, tôi đã nghe các bài 
giảng của Tiến sĩ Lee trên internet. Tôi đã học 
được rằng Đức Chúa Trời là tình yêu. Chẳng 
bao lâu sau tôi đã đăng ký làm thành viên của 
Manmin. Tôi lắng nghe sứ điệp của ông và nhận 
được lời cầu nguyện của ông mỗi ngày. Nhưng 
một cái gì đó trong cơ thể của tôi không thể chịu 
đựng được và vì vậy tôi đã 
bị co giật. Trong giấc mơ 
của mình, tôi thấy Mục sư 
trưởng đã cầu nguyện cho 
tôi và tâm t r í của tôi đã 
được dọn sạch và tôi đã có 
được sự bình an.

Tô i  m uốn  đượ c  c hữ a 
lành hoàn toàn tại Manmin 
Summer Retreat được tổ 
chức  v à o  t h á ng  8  n ăm 
2 017.  Tô i  đ ã  n g h e  b à i 
giảng của Tiến sĩ Lee “Sứ 
Điệp Thập Tự Giá” và ăn 
năn về cuộc sống quá khứ 
của mìn h t rong lờ i  cầu 

nguyện. Cuối cùng tôi đã 
đến Nhà thờ  Tr ung ương 
Manmin. Tôi lại bị co giật 
vì con quỷ sợ bị đuổi đi. Nó 
nói rằng nó sẽ không đi ra 
khỏi tôi, nhưng tôi nói nó 
chắc chắn sẽ đi trục xuất.

Và o  đê m đầu  t iê n  củ a 
Manmin Summer Retreat, 

khi Mục sư trưởng cầu nguyện, tôi cảm thấy 
run bắn lên trong tay và bắt đầu có một cơn 
co giật nghiêm trọng. Tôi không có sức lực và 
không thể nói một lời. Tôi đã ý thức nhưng tôi 
không thể kiểm soát cơ thể của mình. Khi Mục 
sư trưởng cầu nguyện cho tôi một lần nữa, con 
quỷ đã đi ra khỏi tôi. Hallelujah!

Chị Hew Foong Peng, 43 tuổi, Malaysia

“Tôi Đã Được Thoát Khỏi Công 
Việc của Ma Quỷ và Được Chữa 

Lành Bệnh Trầm Cảm!”

Vợ tôi và tôi nhận được nhiều sủng sủng 
từ hồi ký của Mục sư trưởng Tiến sĩ Jaerock 
Lee Ném Trãi Sự Sống Đờ i Đờ i Trước Khi 
Chế t  và  đến n hà  t hờ  này.  T há n h đường 
chính là nơ i mà vợ tôi đã nhìn thấy t rong 
giấc mơ  của cô ấy ba lần t rong thờ i  gian 
cầu nguyện thệ nguyện của mình.

Chú ng  tôi  t i n  chắc  về  sự  d ẫn  d ắ t  của 
Đức Chúa Trời và đăng ký tại Manmin vào 
tháng 5 năm 1991. Các bài giảng của Mục 
sư trưởng làm thỏa mãn cơn khát thuộc linh 
của tôi, và chúng tôi bắt đầu giữ ngày của 
Chúa, dâng trọn phần mười và vâng giữ Lời 
Chúa. 

◆
Năm 2001, tôi bị  khốn khổ  về  tâm thần 

trong mối quan hệ với người khác. Một đêm 
nọ,  tôi cảm thấy có thứ  gì đó từ  t rên đầu 
ngón chân đến trái tim mình. Nhịp tim của 
tôi t rở nên bất thường và nhanh khiến tôi 
khó thở. Tôi không thể thở được. 

Tôi đã được nhắc nhớ về lờ i cầu nguyện 
của Mục Sư  t rưởng cho ngườ i bệnh được 
ghi trong Hệ Thống Trả Lờ i Tự Động. Khi 
tôi nhận được lời cầu nguyện nhiều lần, hơi 
thở của tôi trở lại bình thường. Sau đó, tôi 
ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ của mình, tôi 
thấy Mục sư  t rưởng xuấ t  h iện t rong mộ t 
chiếc áo choàng y tế màu trắng và găng tay 
phẫu thuật. Ông ấn mạnh vào ngực tôi ba 
lần như thể anh ta đã dùng CPR cho tôi.

Ngày hôm sau, tôi đến bệnh viện và khám 
sức khỏe. Bác sĩ nói tôi đã bị rối loạn nhịp 

tim và nguy cơ tái phát. Tuy nhiên, tôi đã 
sống khỏe mạnh mà không có bất  kỳ  hậu 
quả nào trong 17 năm. Hallelujah!

◆
Khi t rải nghiệm nó, t rái t im tôi đã được 

làm mớ i  lạ i và tôi dâng lờ i  tạ  ơn lớn lao 
hơn về  sự  sống mà Chúa đã ban cho tôi. 
Vớ i một tấm lòng biết ơn, tôi bắt đầu tình 
nguyện đi đưa đón các thành viên của nhà 
thờ địa phương Ilsan và nhận được một bổn 
phận được Chúa ban cho là một  lãnh đạo 
huyện. Con gái tôi Mar ia Kim cũng được 
chữa lành vẹo cột sống nghiêm t rọng qua 
lờ i cầu nguyện của Mục sư t rưởng. Vợ tôi 
Chấp sự trưởng Hwaja Lee là một lãnh đạo 
huyện là ngườ i chưa trải qua sự đau bệnh. 
Gia đ ì n h tôi  t ràn đầy n iềm v ui  và t iếng 
cười. 

Trong thế giới đầy tai nạn và thiên tai này, 
chúng ta đang sống t rong Chúa mà không 
phải lo lắng gì. Năm nay, tôi nhận được một 
phước lành lớn lao hơn. Tôi là một  công 
chức làm việc cho Văn phòng Lâm nghiệp 
Seoul của Cục Lâm nghiệp Hàn Quốc trong 
hơn 28 năm qua. Khi tôi hoàn thành nhiệm 
vụ của mình vào ngày 30 tháng 6 năm 2018, 
tôi đã nhận được lờ i tán dương của Tổng 
thống từ Bộ Hành chính và An ninh.

Tôi dâng lờ i  tạ  ơn và tôn vinh lên Đức 
Chúa Trờ i  Đấng đã che chở  cả  đờ i tôi và 
nâng đở  tôi. Tôi cũng xin gử i lờ i cảm ơn 
đến Mục trưởng đã nuôi dưỡng tôi bằng Lời 
Sự Sống.

Trưởng Lão Kiho Kim, 63 tuổi, Giáo Xứ 23, 
Giáo Hội Trung Ương Manmin

“Tôi Được Chữa Lành 
Chứng Loạn Nhịp Tim Và 
Cũng Đã Nhận Được Tuyên 
Dương Của Tổng Thống!”

Chị Hew Foong Peng đã làm chứng 
rằng con quỷ đã đi ra khỏi mình bởi lời cầu 
nguyện mạnh mẽ trong Manmin Summer 

Retreat vào năm 2017. 
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Urim Books 

Lửa trại Ngợi Khen & Thờ Phượng: 
Chúng Tôi Dâng lên Đức Chúa Trời 

Tình Yêu Và Cảm Tạ

Vào đêm thứ hai, Lưả trại ngợi khen 
& thờ phượng được tổ chức với sự 
hướng dẫn của Rev Soojin Lee. Các 
màn trình diễn của Brass Ensemble, 

những người chơi dây chuyền của Nissi 
Orchestra, Nhóm Vũ đạo Quyền năng, 
Đội Vũ đạo Vinh quang, Dàn hợp 
xướng Ánh sáng, và Ca sĩ Pha lê Nghệ 
thuật Biểu diễn tất cả đã làm việc để 
thu hút những người tham gia.

Trong nửa đầu, họ dâng lên lời cảm 
ơn của mình về ân điển và tình yêu của 
Đức Chúa Trời ban phước cho họ để 

có thể nhìn thấy những sự đời đời từ 
nơi cao, chứ không phải những sự hư 
không ở đời nầy. Họ cũng quyết tâm 
rao truyền tình yêu cùng với phúc âm 
thánh thiện và quyền năng của người 
chăn bầy cho mọi người.

Sau những màn pháo hoa tuyệt đẹp 
khiến mọi kinh ngạc, phần thứ hai bắt 
đầu. Trong phần hai, họ hình dung 

mình ở New Jerusalem và dâng lên 
những ca khúc khen ngợi như “Nơi 
Đời Đời”, “Jerusalem mới tuyệt đẹp”, 
“CHÚA GIÊSU”, “Lớn Bấy Duy Ngài” 
và “Tôi yêu bạn, chiên của Manmin.” 
Họ một lần nữa củng cố quyết tâm của 
mình để chạy một cách hết mình hướng 
đến mục tiêu, New Jerusalem là nơi 
đẹp nhất trên thiên đàng.


