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“Chìa Khóa dẫn đến Phước Lành trong Kinh Thánh!”
Cuộc Thi Đố Kinh Thánh Lần Thứ 18 Được Tổ Chức bởi Hội Truyền Giáo Nam Giới

Sau buổi tối Chủ Nhật vào ngày 16 tháng 9 năm 
2018, Cuộc thi đố vui Kinh thánh lần thứ 18 được 
tổ chức tại nhà thờ trung tâm và phát sóng trên 
Internet.

Mục sư trưởng Tiến sĩ Jaerock Lee đã nhấn 
mạnh vào Lời Chúa và lời cầu nguyện cho sự nên 
thánh như 1 Ti-mô-thê 4:5 cho biết rằng, “…vì 
nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật 
đó được nên thánh.” Ông khuyên giục chúng ta 
tự trang bị Lời Chúa bằng cách đọc một chương 
và ghi nhớ một câu Kinh Thánh mỗi ngày cũng 
như nghiên cứu loạt bài giảng như “Chương Tình 
Thương”, “Những Phước Lành,” và “Chín Trái 
Thánh Linh” để được nên thánh và trở nên giống 
Chúa, bản chất của một đời sống đức tin. Vì mục 
đích khuyến khích các thành viên, nhừn câu Kinh 
thánh hàng tuần bắt đầu được đưa vào bản tin 
hàng tuần của nhà thờ và Hội truyền giáo Nam 
giới bắt đầu tổ chức Cuộc thi đố Kinh Thánh hàng 
năm. 

Chín mươ i hai thí sinh (70 từ nhà thờ trung 
ương và 26 từ nhà thờ chi nhánh) đã đi đến vòng 
chung kết thông qua các sơ bộ đầu tiên và thứ hai 
được tổ chức vào ngày 26 tháng 8 năm 2018. Các 
bài thi đến từ các câu trong bản tin hàng tuần của 
nhà thờ trong một năm (từ tháng 8 năm 2017 đến 
tháng 7 năm 2018). Có nhiều loại câu hỏi khác 
nhau bao gồm một số câu hỏi mà họ có thể áp 
dụng cho cuộc sống hàng ngày của mình. Họ cũng 
có thời gian thi đố vui và thời gian xổ số cho khán 
giả.

Anh Juel Park đã đến vòng chung kết trong ba 
năm liên tiếp với cha anh là Mục sư Heungyoung 
Park (Daejeon). Anh nói, “Tôi bắt đầu ghi nhớ 
những câu Kinh Thánh khi tôi lên sáu. Sự chú ý 
của tôi đã tăng lên khi tôi nghe một số câu mà tôi 
đã ghi nhớ trong khi nghe bài giảng trong các buổi 
lễ. Nó có lợi cho cả tinh thần và nghiên cứu của 
tôi. Tôi đã phát triển trí nhớ của mình thông qua 
điều này. Tôi đã được xếp hạng nhất trong học kỳ 

cuối. Tôi rất hạnh phúc.”
Nữ Chấp sự Byunghee Jeon đã đi đến trận chung 

kết với con trai của bà là Seokki Cho và con gái 
Mục sư Minkyung Cho và nói, “Tôi chỉ cố gắng 
tìm cách để có thể làm hài lòng Chúa, vì vậy tôi 
đã làm điều đó. Thật vinh dự khi được ở đây trong 
trận chung kết và đó là tất cả bởi ân điển của Đức 
Chúa Trời. Tôi rất may mắn vì đã ghi nhớ những 
câu Kinh thánh và cảm thấy rất vui khi chúng hiện 
ra trong tâm trí tôi trong cuộc sống hàng ngày.”

Giải Xuất Sắc dành cho Mục sư Hyunju Kim. 
Cô được tặng một kỷ niệm chương và một tấm vé 

cho cuộc hành hương. Giải Vàng được trao cho 
Chấp sự Sangkyun Kim (Sứ mệnh Canaan), Giải 
Bạc dành cho nữ Chấp sự Kehyun Ahan và Mục 
sư Heungyoung Park (Daejeon), và Giải Đồng 
cho Mục sư Namsuk Heo (Daejeon), nữ Chấp sự 
Seungju Lee (Sứ mệnh Canaan), và nữ Chấp sự 
Sunyoung Kim (Masan). Mỗi người đều được tặng 
kỷ niệm chương và tiền thưởng. Ngoài ra, tất cả 
những người tham gia khác vào vòng chung kết 
của trận chung kết cũng được trao giải khuyến 
khích và tiền thưởng. Những người tham gia khác 
đã nhận được Giải thưởng tham gia. 

Từ ngày 4 đến 5 tháng 9 năm 
2018, Hội thảo Mục sư Đông 
Dương đã được tổ chức cho 
khoảng một trăm mục sư từ 
Thái Lan, Myanmar, Lào và 
Việt Nam tại Nhà thờ Mae 

Sai (Mục sư Kun Jaeyot) ở 
huyện Mae Sai gần biên giới 

giữa Thái Lan và Myanmar.
Mục sư Jaewon Lee (Giáo hội Chiang Rai 

Manmin) rao giảng dưới tiêu đề “Công Cuộc 
Giáo Hóa Nhân Loại của Đức Chúa Trời”, “Lý 
Do Đức Chúa Trời Đặt Cây Biết Điều Thiện và 
Điều Ác,” và “Tại Sao Chúa Giê-su là Đấng Cứu 
Rỗi Duy Nhất của Chúng Ta?” Các bài giảng 
dựa vào lọat bài giảng của Mục sư trưởng, Tiến 
sĩ Jaerock Lee, “Sứ Điệp Thập Tự Giá” và “Linh, 
Hồn và Xác Thể.” Những người tham dự bày tỏ 
lòng biết ơn của mình đối với Tiến sĩ Lee, người 
đã giải thích sự tiên liệu về thập tự giá và tình 

yêu của Đức Chúa Trời qua sự giải thích rõ ràng 
về Kinh Thánh trong sự soi dẫn của Đức Thánh 
Linh.

Các mục sư tham dự đã nhận biết sự tiên liệu 
lạ lùng và mầu nhiệm tuyệt vời của Đức Chúa 
Trời trong sự sáng tạo của Ngài và sự trưởng 
dưỡng con người, cùng ý nghĩa thuộc linh trong 
sự tiên liệu về thập tự giá. Họ cũng được hiệp 
nhất trong Đức Thánh Linh qua lời làm chứng, 
khen ngợi, và các buổi nhóm cầu nguyện.

Hội Thảo Các Mục Sư Đông Dương



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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Mặc dù nhiều người tuyên bố đã tin 
nhận Chúa Giê-su Christ và tin cậy Đức 
Chúa Trời, không phải hết thảy họ đều 
chắc chắn có sự bảo đảm về sự cứu 
rỗi. Cuộc đối thoại tâm linh giữa Chúa 
Giê-su và Ni-cô-đem là sự chỉ dẫn của 
chúng ta, số báo này của Manmin News 
sẽ nghiên cứu ý nghĩa của “được sinh 
bởi nước và Thánh Linh” và con đường 
dẫn đến sự cứu rỗi trọn vẹn.

1. Cuộc Đối Thoại Tâm Linh giữa 
Chúa Giê-su và Ni-cô-đem

Ni-cô-đem là một quan chức Do Thái, 
một bậc thầy, và một trong những người 
Pha-ri-si rất thành thạo Kinh Luật.

Trong thời của Chúa Giê-su, người 
Pha-ri-si là “thánh” ở bên ngoài, mà 
không giữ luật pháp từ tấm lòng; họ 
không chỉ nghi ngờ sự dạy dỗ của Chúa 
Giê-su mà còn dẫn đầu phong trào để 
Ngài bị giết. Tuy nhiên, không giống 
như những người Pha-ri-si khác, Ni-cô-
đem khát khao lẽ thật và khi ông có đức 
tin thật, ông đã tìm đến Chúa Giê-su 
một vào một buổi tối nọ.

Ni-cô-đem xưng nhận với Chúa Giê-
su cách rõ ràng, “Thưa thầy, chúng tôi 
biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời 
đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, 

nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì 
không ai làm được.” Cảm nhận được 
nỗi khát khao trong lòng Ni-cô-đem, 
Chúa Giê-su trả lời, “Quả thật, quả thật, 
ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng 
sanh lại, thì không thể thấy được nước 
Đức Chúa Trời.” Và ban cho ông sự 
giảng dạy tâm linh. 

Tuy nhiên, khi nghe đến điều nầy, Ni-
cô-đem không thể hiểu được một người 
trưởng thành, đã được sinh ra rất lâu, 
làm thể nào có thể được sinh ra lần nữa. 
Như 1 Cô-rinh-tô 4:20 nhắc nhở chúng 
ta, chỉ khi một cá nhân nhận được 
quyền năng của Đức Chúa Trời trong sự 
soi dẫn của Đức Thánh Linh, thì anh ta 
sẽ có thể hiểu được những bí mật thuộc 
linh. Không hiểu sự dạy dỗ tâm linh của 
Chúa Giê-su, Ni-cô-đem thưa, “Người 
đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể 
nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai 
sao?” 
Đáp lại, Đức Chúa Giê-su đáp rằng, 

“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. Hễ chi sanh 
bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi 
Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về 
điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi 
phải sanh lại.” Để một cá nhân vào 
Thiên đàng, Chúa Giê-su phán, linh hồn 
vô hình phải được sinh lại. 

A-đam, tổ tiên của loài người, đã 
được tạo dựng là một loài sống động, 
nhưng vì tội lỗi của người, thần linh 
trong ông đã chết. Từ đó, tất cả dòng 
dõi của A-đam được sinh ra đều bị chết 
về tâm linh và vì họ đã trở thành loài 
xác thịt, họ không thể vào Thiên đàng. 

Cách duy nhất để sửa chữa và tránh 
điều này – để một người không phải sa 
vào Địa Ngục – là nhờ nước và Thánh 
Linh mà sanh. Vì lý do đó mà Chúa 
Giê-su đã bảo Ni-cô-đem, “Gió muốn 
thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng 
động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu 
và cũng không biết đi đâu. Hễ người 
nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như 
vậy.” Vì gió là vô hình và không thể 
tiên đoán được hướng của nó, chúng ta 
có thể hiểu và trải nghiệm công việc của 
thế giới tâm linh chỉ bởi công việc của 
Đức Chúa Trời và quyền năng của Đức 
Thánh Linh. 

Sau cuộc gặp gỡ này với Chúa Giê-
su, chúng ta thấy Ni-cô-đem đến với 

cuộc tranh biện của Chúa Giê-su khi 
những người Pha-ri-si chỉ trích Ngài 
(Giăng 7:50-51), và sau khi Chúa Giê-
su chết trên thập tự giá, ông đã đến, 
“đem theo độ một trăm cân một dược 
hòa với lư hội” (Giăng 19:39). Từ 
những hành động như vậy, chúng ta biết 
Ni-cô-đem đã nhận được sự cứu rỗi. 

2. “Tầm Quan Trọng của Việc 
Được Sinh bởi Nước”

Giăng 4:14 chép rằng, “nhưng uống 
nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. 
Nước ta cho sẽ thành một mạch nước 
trong người đó, văng ra cho đến sự sống 
đời đời.” “Nước” ở đây giống như “một 
giếng nước tuôn ra cho đến sự sống đời 
đời” mà Chúa Giê-su sẽ ban cho chúng 
ta.

Vậy thì, phải chăng “một mạch nước 
trong người đó, văng ra cho đến sự sống 
đời đời”, là nước đời đời mà Chúa Giê-
su ban cho chúng ta? Chúng ta biết rằng 
nếu không ăn thịt và uống huyết của 
Chúa Giê-su Con Người, thì không có 
sự sống trong chúng ta (Giăng 6:53).

Giăng 6:54 cho biết rằng, “Ai ăn thịt 
và uống huyết ta thì được sự sống đời 
đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người 
đó sống lại.” Ăn thịt xác thịt Con Người 
là lấy Lời Đức Chúa Trời làm thức ănvà 
uống huyết của Con Người là thực hành 
Lời của Đức Chúa Trời. Ăn thịt và uống 
huyết của Con Người – chính Lời của 
Đức Chúa Trời – là nước cung đem đến 
cho con người sự sống đời đời.

Cũng như nước làm sạch sự nhơ bẩn 
và ban sự sống cho muôn loài, về mặt 
tâm linh “nước” – Lời của Đức Chúa 
Trời – tẩy sạch tội lỗi và tà ác khỏi 
tấm lòng chúng ta và giúp chúng ta có 
sự sống đời đời. Khi Lời Chúa ngự trị 
trong lòng chúng ta và làm sạch chúng, 
chúng ta sẽ loại bỏ những yếu tố tội lỗi 
và ác độc như ghen tỵ, ghen tuông, căm 
ghét, và nóng giận, được sanh lại, và 
đến với sự cứu rỗi (1 Phi-e-rơ 3:21). Vì 
vậy, khi lấy Lời của Đức Chúa Trời làm 
thức ăn và làm theo, điều nầy giúp làm 
sạch tội lỗi của chúng ta, chúng ta dần 
dần được nên thánh và công bình, và rồi 
sự ấy sẽ làm bằng chứng về sự cứu rỗi 
của chúng ta. 

3. Tầm Quan Trọng Thuộc Linh 
của “Được Sanh Lại bởi Thánh 
Linh”

Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh 
Linh cho con cái đã được cứu của 
Ngài (Giăng 15:26; Công vụ 2:38) và 
Đức Thánh Linh giúp họ có đức tin và 
hồi sinh linh hồn của họ đã chết. 

1 Giăng 5:5-8 nhắc nhở chúng ta, 
“Ai là người thắng hơn thế gian, há 
chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Giê-su 
là Con Đức Chúa Trời hay sao? Ấy 
chính Đức Chúa Giê-su Christ đã lấy 
nước và huyết mà đến, chẳng những 
lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và 
huyết; ấy là Đức Thánh Linh đã làm 
chứng, vì Đức Thánh Linh tức là lẽ 
thật. Vì có ba làm chứng: Đức Thánh 
Linh, nước và huyết; ba ấy hiệp một.”

Cụm từ “Đấng đã lấy nước và huyết 
mà đến” báo cho biết về sự đổ huyết 
và cái chết của Chúa Giê-su, Lời đã 
trở thành xác thể. Khi Chúa Giê-su 
chết trên thập tự giá, bởi huyết của 
Ngài, chúng ta nhận được sự cứu rỗi. 
Vì vậy, “Đấng đã lấy nước và huyết 
mà đến” là Chúa Giê-su Christ và 
Đức Thánh Linh đã được sai đến cho 
chúng ta sau sự thăng thiên của Ngài 
giúp chúng ta tin vào thực tế đó. 

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng 
hễ ai tin Đức Chúa Giê-su là Con 
Đức Chúa Trời “thắng thế gian” và 
điều này nói đến cách làm thể nào để 
chúng ta không bị hoen ố bởi sự giả 
dối bằng cách tranh chiến và thắng 
sự thèm khát của đời này. Đức Thánh 
Linh không chỉ giúp chúng ta xác tín 
niềm tin trong Chúa mà bằng cách bắt 
phục thế gian về tội lỗi và sự công 
bình và sự phán xét, Ngài cũng sẽ ban 
cho chúng ta sức mạnh để thắng hơn 
thế gian và đường lối của nó.

Một khi chúng ta nhận ra bản chất 
của tội lỗi, hãy hiểu tầm quan trọng 
của việc hoàn thành sự công bình, và 
tin vào Phán quyết sẽ đến, chúng ta 
sẽ được thôi thúc sống theo những 
ước muốn của Đức Thánh Linh. Bằng 
cách trừ bỏ tội lỗi và mọi điều ác khỏi 
tấm lòng chúng ta mỗi ngày, chúng ta 
sẽ biến đổi tấm lòng mình và lấp đầy 
vào đó bằng lẽ thật.

Thưa các anh chị em trong Đấng 
Christ, chỉ khi được sinh bởi nước và 
Thánh Linh và nhờ Thánh Linh sinh 
ra thần linh trong chúng ta, chúng 
ta mới có thể vào vương quốc thiên 
đàng. 

Sự Cứu Rỗi Chỉ Ban cho Những 
Ai Được Sanh bởi Nước và 

Thánh Linh

“Đức Chúa Giê-su cất tiếng đáp rằng: 

Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, 

nếu một người chẳng sanh lại, 

thì không thể thấy được nước 

Đức Chúa Trời” 

(Giăng 3:3).

Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee

●●●
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Tôi sinh ra trong một gia đình Cơ Đốc nhân và 
tham dự hội thánh, nhưng tôi đã không sống một 
đời sống đức tin xứng đáng. Tôi đã kết hôn vào 
năm 2006. Chồng tôi là một Cơ đốc nhân, và tôi 
đã đổi mới mối quan tâm trong cuộc sống của tôi 
với tư cách là một tín hữu và đọc Kinh Thánh. Tôi 
cũng đọc sách của Tiến sĩ Jaerock Lee Sứ Điệp 
Thập Tự Giá và Thiên Đàng mà mẹ tôi đã tặng cho 
tôi. Tôi được phước rất nhiều qua những cuốn sách 
ấy và sau khi đọc chúng tôi thường nghe những 
bài giảng của ông trên trang web của nhà thờ.

Năm 2011, tôi thậm chí đã có một máy thu GCN 
được cài đặt tại nhà và được cung cấp các nguồn 
vui thuộc linh thông qua các chương trình khác 
nhau của nó. Chồng tôi và tôi cũng bắt đầu tham 
dự Buổi tối Chủ nhật tại Nhà thờ Nagoya Manmin. 
Vào thời điểm đó chồng tôi sa vào cảm giác lo âu, 
nhưng ông đã được giải thoát khỏi sau khi nhận 
được lời cầu nguyện của Mục sư trưởng dành cho 
người bệnh. Tôi cũng cảm thấy vui vẻ bởi vì qua 
những sứ điệp tôi có thể trừ bỏ những thuộc tính 
xấu mà tôi đã chất chồng trong lòng để đến gần 
Đức Chúa Trời hơn. Chúng tôi rất biết ơn.

Nhưng rồi thời gian trôi qua đời sống đức tin 
của tôi trở thành một thói quen và đức tin của tôi 
trở nên thờ ơ. Vào ngày 27 tháng 5 năm 2018, tôi 
cảm thấy ớn lạnh và đau đớn và có triệu chứng 
nhiễm trùng bàng quang. Trước đây tôi đã bị 

nhiễm trùng bàng quang nhưng đã được chữa lành 
bởi lời cầu nguyện của Mục sư trưởng. Nhưng 
lần này căn bệnh không đỡ hơn. Khi nó trở nên 
nghiêm trọng, tôi phải đi nhà vệ sinh cứ sau 30 
phút đến một giờ. Vào thời điểm đó, tôi 
nghe nói rằng việc đăng ký Manmin 
Summer Retreat 2018 cho các thành 
viên từ các quốc gia khác là vào ngày 
17 tháng 6. Tôi đã đăng ký và bắt đầu ăn 
năn về đức tin thờ ơ của mình. Tôi đổi 
mới lòng mình.

Vào ngày 4 tháng 7, mẹ tôi bị suy sụp 
do xuất huyết não và trải qua phẫu thuật 
khẩn cấp. Sau phẫu thuật, bà khó có thể di 
chuyển chân trái của mình. Tôi vô cùng đau 
buồn, đã ăn năn thay cho bà và cầu xin sự 
thương xót của Đức Chúa Trời. Sau đó, Ngài 
đã ban phước cho bà để bình phục nhanh 
chóng.

Vào ngày 10 tháng 7, bà đã có thể bước đi 
dựa vào một khung tập đi trong vật lý trị liệu. 
Nhưng cử động của chân trái bà rất chậm và bà 
đã bán cầu não trái của bà đã bị liệt (một tình 
trạng bệnh lý thần kinh trong đó một sự thiếu 
hụt trong sự chú ý và nhận thức của một bên của 
tầm nhìn được quan sát mặc dù nó không phải là 
một rối loạn thị giác). Bà chỉ có thể nhìn thấy một 
phần ba toàn bộ khung cảnh.

Vào ngày 25 tháng 7, tôi đã gửi các danh yêu cầu 
cầu nguyện của mẹ tôi đến Manmin Central 

Church để đăng ký làm bệnh nhân cho 
Manmin Summer Retreat. Ngay sau đó, 
một điều kỳ diệu đã xảy ra. Tôi cảm thấy 

khá hơn rất nhiều! Ngày hôm sau, mẹ 
tôi cũng có thể đi lại mà không cần 

khung tập đi!
Vào ngày 6 tháng 8, đêm đầu 

tiên của kỳ dưỡng linh, tôi nhận 
được lờ i cầu nguyện cho ngườ i 
bệnh. Sau lời cầu nguyện, tôi hoàn 

toàn được chữa lành. Tôi không còn 
đau đớn và không gặp rắc rối gì. Tôi 

thậm chí còn ngủ như một đứa trẻ vào 
ban đêm.
Mẹ tôi, người ở Nhật Bản, cũng đã hồi 

phục rất nhiều khi bà nhận được lời cầu 
nguyện vào ngày đầu tiên. Bà cho biết các 

triệu chứng của căn bệnh liệt bán cầu đã 
được cải thiện đến mức bà có thể nhìn thấy 
tất cả các số của đồng hồ kỹ thuật số của 
mình. Trước đây, bà ấy chỉ nhìn thấy một 
nửa trong số chúng. Tôi đã rất hạnh phúc! Tôi 

dâng lời tạ ơn và tôn vinh lên Đức Chúa Trời 
Đấng đã chữa lành cho tôi và ban ơn trên cho mẹ 

tôi vượt qua không gian và thời gian. Tôi bày tỏ 
lòng biết ơn đến Mục sư trưởng.

Vào tháng 3 năm 2018, tôi cảm thấy lạnh và đau 
ở vai t rái. Cơn đau khiến tôi không thể ngủ ngon 
vào ban đêm. Tôi cứ chịu đựng và nghĩ rằng bệnh 
nầy sẽ được cải thiện theo thờ i gian. Nhưng lạnh 
và đau đớn trở nên nghiêm trọng. Đầu tháng tư, tôi 
đến bệnh viện và chụp CT. Tôi đã được chẩn đoán 
‘bả vai bị tê cứng’.

Tôi phải tiêm và dùng thuốc để giảm đau và điều 
trị vật lý trong nhiều tháng. Các triệu chứng dường 
như cải thiện trong một thờ i gian nhưng cơn đau 
vẫn còn kéo dài. Tôi không thể giơ cánh tay t rái 
của mình lên hoặc di chuyển nó về phía sau.

Ch ỉ  khi đó tôi mớ i  bắ t  đầu ăn năn rằng tôi đã 
không cậy vào Đức Chúa Trờ i ,  và tôi quyế t  tâm 
nhận được sự chữa lành bằng đức tin. Tôi đã ném 
hết thuốc và ngừng nhận vật lý tr ị liệu. Tôi chỉ cố 
gắng nhìn nhận và ăn năn những điều tôi đã không 
vâng lờ i theo Lờ i. Tôi muốn được chữa lành bằng 
quyền năng của Đức Chúa Trờ i và vớ i khát khao 
như  vậy, tôi dâng lên lờ i cầu nguyện t rong Buổi 
Cầu Nguyện Daniel và kiêng ăn một bữa từ ngày 9 
tháng bảy. 

Trong khi t ìm cách để  làm hài lòng Đức Chúa 
Trời, Tin Tức Manmin vụt qua tâm trí tôi và tôi bắt 
đầu phân phát nó cho hàng xóm mình, tự chuẩn bị 
để  nhận được sự  đáp lờ i t rong Manmin Summer 
Retreat 2018 vớ i tấm lòng khao khát. Tôi đã được 
yêu cầu làm tình nguyện viên làm một đội ngũ đi 
t rước để dẫn đầu để chuẩn bị cho các sự kiện bao 
gồm cả buổi gặp mặt thể thao, vì vậy tôi vâng lờ i 
và rất hạnh phúc. 

Sau buổi hội thảo vào ngày 6 tháng 8, khi Mục sư 
Soojin Lee cầu nguyện cho ngườ i bệnh vớ i chiếc 
khăn tay mà Mục sư t rưởng đã cầu nguyện (Công 
vụ 19:11-12), tôi đã nhận sự cầu nguyện đó bởi đức 
tin.

Vào lúc đó, vai tôi cảm thấy mát mẻ như thể tôi 
đã áp một miếng đáp làm mát trên đó. Tôi cố gắng 
xoay cánh tay trái về phía t rước và phía sau. Tôi 
chẳng thấy đau chút nào! Tôi tạ ơn và dâng vinh 
hiển lên Đức Chúa Trờ i đã chữa lành cho tôi khỏi 
căn bệnh vai tê cứng và Chúa đã cứu tôi bằng tình 
yêu thập tự giá. Tôi cũng gở i lờ i cảm ơn đến Mục 
sư trưởng, người đã cầu nguyện cho tôi liên tục.

Chị Nakagawa Megumi, 37 tuổi, Nhà thờ Nagoya Manmin, Nhật Bản

Chấp sự Taeoh Kim, 57 tuổi, Giáo xứ 31, Nhà thờ Trung tâm Manmin

“Những công việc kỳ diệu của Đức Chúa Trời 
bắt đầu xảy ra ngay sau khi chúng tôi đăng 

ký là bệnh nhân để tham gia kỳ dưỡng linh!”

“Sau khi cảm thấy như đã áp dụng một miếng đắp làm mát, 
tôi đã được chữa lành bả vai bị tê cứng!”
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Urim Books 

Tô i  đ ã  n h ậ n  đượ c  đ ĩ a  DV D  c ó  t i ê u  đề 
“Quyền năng” từ bạn tôi năm 2008. Tôi cảm 
động sâu sắc vì những công việc đầy quyền 
năng như đã được chép trong Kinh Thánh vẫn 
đang xảy ra hiện nay và viếng thăm Nhà thờ 
Tr u ng t âm Man min để  gặp Mục sư  t rưởng 
Jaerock Lee.  Mặc dù ông rấ t  ấm áp và d ịu 

d à ng ,  ông  vẫn  phản  á n h  t hẩm 
quyền thuộc linh kỳ diệu.

Tôi đã được đầy dẫy Đức 
Thánh Linh và nhận lờ i 

cầu ng uyện của 
ông  lên  ch iếc 
k h ă n  t a y  củ a 
m ì n h .  Tô i  đ ã 
n g h e  n h ữ n g 
công v iệc  ph i 
t h ư ờ n g  n h ư 
bệnh tật và ma 
quỷ  bị  đuổi  đ i 
q u a  k h ă n  t a y 
v à  t ạ p  d ề  t ừ 
Sứ Đồ Phao-lô 

diễn ra trong Hội thánh (Công vụ 19:11-12).
Sau đó, tôi lắng nghe những sứ đ iệp thuộc 

linh của ông trên GCN mà nhà thờ của tôi đã 
đăng ký làm nhà thờ chi nhánh của Manmin 
vào tháng 5 năm 2009.

.♦
Những công v iệc của Đức Chúa Trờ i  qua 

chiếc khăn tay kỳ diệu hơn tôi hình dung. Khi 
tôi đặt nó lên ngườ i bệnh và cầu nguyện bở i 
đức tin, kẻ què bước đi, một cô gái mất ý thức 
vớ i toàn bộ cơ thể bị tê liệt trong một tai nạn 
xe hơ i, và một pháp sư và gia đình của cô tin 
nhận Chúa và th ị  t rấn của cô đổi  tên thành 
Na-xa-rét. Ngoài ra , khi tôi cầu nguyện cho 
các thành viên bị bệnh của nhà thờ vớ i chiếc 
khăn tay, họ đã được chữa lành nhanh chóng 
và làm chứng về sự chữa lành của mình. 

Bản thân tôi đã được chữa lành bệnh tim và 
t rạng thái hôn mê t rên toàn bộ  cơ  thể  mình 
khi tôi nhận được lời cầu nguyện khăn tay của 
Mục sư Heesun Lee, Mục sư Manmin World 
Guidance trong Hội thảo Mục sư Đông Dương 
2017. Ngọn lửa của Đức Thánh Linh đến vớ i 

tôi vào lúc đó và tôi đã được chữa lành. 
Vào tháng 1 năm 2018, một phụ  nữ  bị  đau 

đớn do bện h u ng thư  v ú g ia i  đoạn cuố i  đã 
được khỏi bệnh bằng lời cầu nguyện khăn tay. 
Bà ấy đến từ  quê tôi.  Trong khi nói chuyện 
vớ i  bà qua đ iện thoạ i ,  tôi  nghe nói rằng bà 
k hông thể  đứng dậy và phả i  nằm v ì  bện h. 
Tôi cảm thấy đau buồn và cầu nguyện cho bà 
qua điện thoại vớ i chiếc khăn tay. Sau đó, bà 
đã hồi  phục sức khỏe và có thể  đ i  lạ i  được. 
Hallelujah! 

♦
Ma n m i n đã  t iếp sức  cho cức  vụ  của  tôi . 

Vào tháng 8 năm 2018, tôi tham gia Manmin 
Summer Retreat tổ chức tại Hàn Quốc vớ i vợ 
tôi lần thứ tư.

Tôi đã được đầy dẫy Thánh Linh trong buổi 
hộ i  thảo,  và ngày hôm sau ,  t rong k h i  đang 
ngợ i  k hen  t ạ i  Lửa  Trạ i  K hen  ngợ i  & T hờ 
phượng, tôi được giải thoát khỏi đau ngực do 
nhồi máu cơ tim.

Vợ  tôi  Daoam Saengduan đang đ iều hành 
một t rung tâm y tế. Cô để GCN trong phòng 
khám của mình để  các bệnh nhân đang chờ 
gặp bác sĩ  được t iếp xúc vớ i phúc âm thánh 
thiện một cách tự nhiên. Một số ngườ i t rong 
số họ đến gần TV và nhận lời cầu nguyện của 
Mục sư  t rưởng cho ngườ i  bệnh. Và mộ t  số 
ngườ i khác muốn nhận được lờ i cầu nguyện 
khăn tay từ  vợ  tôi, vì vậy cô ấy cầu nguyện 
cho họ.  Nhiều ngườ i  đã được chữa lành, và 
phòng khám của cô ấy trở nên nổi tiếng. 

Tôi  dâng lờ i  tạ  ơn và dâng v in h h iển lên 
Đức Chúa Trờ i, Đấng đã đổ đầy cuộc đờ i tôi 
bằng tình yêu và quyền năng qua chức vụ của 
Manmin. 

Trước Manmin Summer Ret reat  2018, tôi 
được yêu cầu chạy trong cuộc đua tiếp sức tại 
Athlet ic Meet. Tôi ngh ĩ  đây là cơ  hội tốt để 
tôn vinh Đức Chúa Trờ i, nhưng tôi không thể 
thực hành nó dễ  dàng vì tôi phả i  thực hành 
sau giờ làm thêm tại nơ i làm việc. Tôi đã nghĩ 
đến việc từ  bỏ  nó giữa chừng, nhưng tôi đã 
không làm vậy vì tôi muốn là nguồn lực cho 
ngườ i chăn bầy.

Vào ngày 4 tháng 8, tôi cảm thấy đau ở đùi 
t rái t rong khi chơ i bóng và càng lúc t rở nên 
tệ hơn. Rất khó để tôi nhấc chân lên và bước 
đi.

Vào ngày đầu t iên của kỳ  dưỡng l inh vào 
ngày 6 tháng 8,  Mục sư  Soojin  Lee đã rao 
giảng sứ điệp “Lĩnh Vực Tâm Linh” dựa trên 
Giăng 4:24. Tôi đã được ban cho đức t in để 

được chữa lành cũng như  sự  bình am t rong 
lòng. Sau sứ  đ iệp, bà cầu nguyện cho ngườ i 
bệnh vớ i  chiếc khăn tay mà Mục sư  t rưởng 
Tiến sĩ Jaerock Lee đã cầu nguyện và tôi cảm 
thấy các bắp th ịt  ở  đùi t rái tôi cử  động. Tôi 
tin rằng nó đã được chữa lành.

Sau lờ i cầu nguyện, tôi đã cố gắng cử động 
chân của mình và nhận ra rằng tôi không hề 
đau đớn chút nào. Tôi đã hoàn toàn được chữa 
lành. Tấ t  nhiên, tôi đã chạy đua t rong cuộc 
đua thể thao vào ngày hôm sau và giành huy 
chương vàng.

Tôi cũng đã được chữa lành viêm phổi trong 
kỳ dưỡng linh đầu tiên mà tôi đã tham gia sau 
khi tôi đăng ký làm thành viên của Manmin 
vào năm 2006. Tôi đã bị bệnh thỉnh thoảng kể 
từ khi tôi được bốn tháng tuổi. Vì không được 

“Những công việc phi thường 
như vậy vẫn đang diễn ra qua

khăn tay quyền năng!”

Mục sư Warapon Yingwatthanakun, 
59 tuổi, Nhà thờ Chai Prakan Manmin, Thái Lan

“Tôi hạnh phúc vì tôi có 
thể chạy trong tình yêu của 

Chúa!”
Anh Junghoon Yim, 26 tuổi, 

Sứ mệnh của người trẻ tuổi, Giáo hội trung ương Manmin

chữa khỏi, tôi liên tục đến bệnh viện. Khi tôi 
tham dự  kỳ  dưỡng l inh, tôi cảm thấy chóng 
mặ t ,  số t ,  không thể  ăn, và khó thở  ngay cả 
t rước buổi hội thảo ngày đầu tiên. Tuy nhiên, 
khi tôi nhận được lờ i cầu nguyện của Mục Sư 
trưởng cho ngườ i bệnh, tôi đã hoàn toàn được 
chữa lành bệnh viêm phổi  đã khiến tôi đau 
đớn trong 13 năm.

Tôi vô cùng biết ơn Chúa vì đã cho tôi sức 
khỏe tốt để tôi có thể chạy. Tôi tạ ơn và tôn 
vinh Đức Chúa Trờ i, Đấng đã chữa lành cho 
tôi  và ban cho tôi  đức t in .  Tôi  x in cám ơn 
Chúa đã làm sạch tôi khỏi tội lỗi và cứu tôi. 
Tôi cũng muốn bày tỏ  lòng biết ơn đến Mục 
sư t rưởng đã cho phép tôi biết Đức Chúa Trờ i 
và Chúa và sống một đờ i sống có giá t r ị vớ i 
hy vọng về Giê-ru-sa-lem mớ i.


