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Tin Tức Manmin, đã dẫn dắt mọi 
người trên khắp thế giới đến với con 
đường cứu rỗi bằng cách công bố 
lời sự sống và những công việc đầy 
quyền năng, vừa tổ chức lễ kỷ niệm 
lần thứ 31 của mình. Ấn bản đầu tiên 
của nó được xuất bản vào ngày 17 
tháng 5 năm 1987 và ấn bản tiếng 

Anh của nó bắt đầu 
xuất bản và phân 
phối vào tháng 1 
năm 1991.  Vào 
t h á n g  11  n ăm 
2012, năm thứ 30 
của nhà thờ, một 
ấn bản trực tuyến 
đã có sẵn (www.

m a n m i n n e w s .
c o m).  H iện  n ay 

Manmin News được 
xuất bản bằng 33 ngôn 

ngữ bao gồm tiếng Anh, 
tiếng Trung, tiếng Nhật, 

tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, 
tiếng Ả Rập, tiếng Hindi và tiếng 

Do Thái.
Bản tin định kỳ đa ngôn ngữ này 

được phát hành theo từng ngôn ngữ 
hàng tuần, hai tuần một lần, hàng 
tháng hoặc hàng quý tùy thuộc vào 
nhu cầu và tình hình của địa phương. 
Nó có Lời sự sống do Tiến sĩ Jaerock 
Lee trình bày, những bài viết đặc biệt 
liên quan đến nhiều chủ đề về cách 
làm thể nào để trở nên giống Chúa, 

những lờ i chứng của các tín hữu 
trong hội thánh, những người đã trải 
nghiệm tình yêu và quyền năng của 
Đức Chúa Trời trong và ngoài nước 
Hàn Quốc và tin tức của nhà thờ. Nội 
dung đã giúp đức tin độc giả lớn lên, 
vì vậy tờ báo đã được họ yêu thích 
và được sử dụng làm tài liệu cho việc 
truyền giảng. 

Chức vụ phát hành sách sách 
cũng đã được tích cực thực hiện 
trong Manmin. 

Bất luận hệ phái nào, nhiều mục sư 
trên toàn thế giới đã học biết được ý 
chí và tấm lòng của Đức Chúa Trời 
và tình yêu của Ngài thấm nhuần 
trong Kinh Thánh qua việc đọc sách 
của Tiến sĩ Lee, và họ cũng đã trải 
nghiệm sự đổi mới của lòng mình. 

Tiến sĩ Lee đã kiêng ăn và cầu 
nguyện rất nhiều để nhận được sự 
sáng tỏ của Kinh Thánh, đặc biệt 
là những đoạn khó. Đức Chúa Trời 
đáp lời cầu nguyện và ban cho ông 
sự thông hiểu. Dựa trên sự sáng tỏ, 
ông đã có 112 cuốn sách được xuất 

bản bao gồm cả Sứ Điệp Thập Tự 
Giá chứa tình yêu và sự cứu rỗi của 
Đức Chúa Trời; Tầm Thước Đức Tin; 
Thiên Đàng; Địa Ngục; Linh, Hồn và 
Thân Thể; Tình Yêu Là Sự Làm Trọn 
Pháp Luật; và Không Có Luật Pháp 
Nào Chống Lại Những Sự Đó. Những 
sách nầy đã được dịch sang 61 ngôn 
ngữ và 480 ấn bản đa ngôn ngữ đã 
hướng dẫn mọi người của mọi quốc 
gia đến với con đường cứu rỗi. 

Sách điện tử của họ cũng có ở 
Trung tâm sách Kyobo, Ridi Books và 
Interpark. 518 phiên bản đa ngôn ngữ 
bằng 58 ngôn ngữ được cung cấp ở 
định dạng điện tử. Chúng được phân 
phối trên toàn thế giới trên các kindle 
e-readers, iBooks, và Google Play 
Books.

Sách điện tử về cuốn tự truyện của 
Tiến sĩ Lee Đời Tôi và Niềm Tin, Sứ 
Điệp Thập Tự Giá, Tầm Thước Đức 
Tin, Thiên Đàng, Địa Ngục, Linh, 
Hồn và Thân Thể bằng tiếng Anh, 
Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và 
Ý có sẵn ở Amazon.com là cửa hàng 
sách hàng đầu thế giới. 

▲ Tin Tức Manmin được xuất bản 
bằng 33 ngôn ngữ

Báo cáo hình ảnh của Chức vụ truyền thông văn học cho mọi người trên toàn thế giới

Chức Vụ Hoạt Động Truyền Thông Văn Học 
của Manmin bằng 61 Ngôn Ngữ

và Kỷ Niệm 31 Năm Manmin News



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)

Tín Lý       
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Trong Ma-thi-ơ 25, chúng tôi tìm thấy 
một câu chuyện về năm trinh nữ “khôn 
ngoan” đã chuẩn bị “dầu trong bình cùng 
với đèn của họ” và một năm trinh nữ “ngu 
ngốc” “không mang theo dầu.” Khi sự 
xuất hiện của chú rể được công bố, những 
trinh nữ ngu ngốc chạy đi mua dầu nhưng 
khi họ quay lại, cánh cửa đến tiệc cưới đã 
đóng lại.
Ở đây, mười trinh nữ biểu thị tất cả các 

tín hữu với hy vọng về Thiên Đàng và “chú 
rể” tượng trưng cho Chúa Cứu Thế Giê-
su. Bài học quan trọng ở đây là trong số 
mười người, chỉ có năm kẻ “khôn ngoan” 
được vào dự tiệc cưới và phần còn lại thì 
không. Giống như năm người đến sau, 
một số tín đồ sẽ không nhận được sự cứu 
rỗi. Những người tin Chúa nào, trong số 
những người xưng nhận đức tin của họ 
trong Đức Chúa Trời, sẽ không nhận được 
sự cứu rỗi và bước vào Thiên Đàng? 

1. Những Kẻ Nghịch Cùng Luật 
Pháp

Ma-thi-ơ 7:21 chép rằng, “Chẳng phải 
hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, 
lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên 
đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn 
của Cha ta ở trên trời mà thôi.” 

Trong các câu 22-23 tiếp theo, Chúa 
Giê-su tiếp tục: “Ngày đó, sẽ có nhiều 

người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy 
Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh 
Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa 
mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa 
mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ 
phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm 
gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, 
hãy lui ra khỏi ta.” Ngay cả khi người ta 
tuyên bố đức tin của mình trong Chúa và 
làm những điều phi thường, Ngài sẽ phán, 
“Ta chẳng biết các ngươi,” đối với tất cả 
những kẻ “làm điều gian ác.” 

Vào ngày cuối cùng của thế gian — 
trong Ngày Phán Xét – Chúa chúng ta 
sẽ phân chia tất cả những kẻ bất chính 
là những kẻ làm diều gian ác và thậm 
chí khiến người khác vấp phạm, và ném 
chúng vào lò lửa là hình phạt của Địa ngục 
(Ma-thi-ơ 13:40-42). 

Chúa Giê-su ý nói gì về “vô luật pháp”? 
Như 1 Giăng 3:4 nói với chúng ta, “Còn ai 
phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi 
tức là sự trái luật pháp,” vô luật pháp, hay 
tội lỗi, bắt nguồn từ việc không làm theo 
luật pháp của lẽ thật, chính là Lời của Đức 
Chúa Trời. Những người vô luật pháp là 
những người làm những điều bị cấm trong 
Kinh Thánh; những người không từ bỏ 
những điều Kinh Thánh bảo họ phải từ bỏ; 
những người không làm những điều Kinh 
Thánh dạy họ làm; và những người không 
giữ hoặc tuân theo những gì Kinh Thánh 
truyền cho họ giữ hoặc tuân theo. 

Kinh Thánh nói thêm về điều này trong 
1 Cô-rinh-tô 6:9-10, “Anh em há chẳng 
biết những kẻ không công bình chẳng bao 
giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? 
Chớ tự dối mình: Phàm những kẻ tà dâm, 
kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm 
giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm 
cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, 
kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước 
Đức Chúa Trời đâu.” Tiếp tục làm điều trái 
luật pháp mà không xoay bỏ tội lỗi, anh ta 
sẽ không thể kế thừa Thiên Đàng và do đó 
phải sa vào Địa Ngục (Ga-la-ti 5:19-21). 

Một số người trong chúng ta có thể hỏi, 
“Nếu một Cơ-Đốc Nhân mới tin nói dối 
và nếu anh ta không thể nhận được sự cứu 
rỗi vì sự dối trá đó, thì có bao nhiêu người 
sẽ nhận được sự cứu rỗi?” Tất nhiên, chỉ 
vì một người vừa mới tin nhận Chúa, 
không có nghĩa là anh ta có thể loại bỏ tất 
cả tội lỗi của mình ngay lập tức. Ngay cả 
khi người đó không từ bỏ tất cả tội lỗi của 
mình, khi người đó cầu nguyện, cố gắng 
hết sức, và được biến đổi theo mức độ ấy, 

Đức Chúa Trời sẽ nhận ra nỗ lực đó là 
bằng chứng của đức tin xứng đáng với sự 
cứu rỗi.

Tuy nhiên, nếu người đó thậm chí 
không cố gắng từ bỏ tội lỗi nhưng thực sự 
tiếp tục phạm tội và trở nên lún sâu thêm 
vào những con đường thế tục, lời thú nhận 
của anh ta, “tôi tin”, trở thành một lời nói 
dối. 

2. Những Kẻ Phạm Tội Phải Chết 
1 Giăng 5:16 có chép, “…Có tội đến nỗi 

chết; ấy chẳng phải vì tội đó mà ta nói nên 
cầu xin.”

Chúng ta phải siêng năng khuyến khích 
và cầu nguyện cho những người đã phạm 
tội mà sẽ không dẫn đến sự chết và giúp 
họ thoát khỏi tội lỗi nhưng cũng có những 
tội lỗi khác dẫn đến sự chết. Vậy, những 
tội lỗi nào dẫn người ta đến sự chết? 

Trong Ma-thi-ơ 12:31 Chúa Giê-su 
nhắc chúng ta một cách rõ ràng, “Ấy vậy, 
ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời 
phạm thượng của người ta đều sẽ được 
tha; song lời phạm Đức Chúa Trờin Đức 
Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu”, 
và một lần nữa trong Lu-ca 12:10, “Ai 
nói nghịch cùng Con người, thì sẽ được 
tha; song kẻ nói lộng ngôn phạm đến Đức 
Thánh Linh, thì không được tha đâu.” 

“Lời phạm Đức Chúa Trờin Đức Thánh 
Linh” là báng bổ chống lại và gán cho 
Đức Thánh Linh bằng danh hiệu “ma 
quỷ” hoặc “Sa-tan” và coi các công việc 
của Đức Chúa Trời như được bày tỏ bởi 
Đức Thánh Linh là công việc của ma quỷ 
và Sa-tan. 

“Quấy rầy Đức Thánh Linh” là ngăn 
chặn các công việc của Đức Chúa Trời 
diễn ra thông qua sự chối bỏ các công việc 
của Đức Chúa Trời xuất phát từ sự xấu 
xa của chính mình ngay cả sau khi chứng 
kiến tận mắt những công việc của Đức 
Thánh Linh.

Ví dụ, lan truyền những tin đồn vô căn 
cứ và đưa ra những cáo buộc vô căn cứ 
bằng cách gọi một hội thánh đầy dẫy công 
việc của Thánh Linh là “dị giáo” hay “sai 
trật” là một hành động “quấy rầy Đức 
Thánh Linh.” Đây là một tội lỗi thực sự 
nghiêm trọng và đáng sợ vì nó thách thức 
Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa quấy rầy 
và cản trở công việc để hoàn thành vương 
quốc của Ngài.

Những người tiến xa thêm và bày mưu 
tính kế để thực hiện chúng, rồi thổi bùng 
sự phỉ báng chống lại Đức Thánh Linh sẽ 

phạm tội “Nói lời phạm Đức Chúa Trờin 
Đức Thánh Linh.” Trong Mác 3:20-30 là 
một cảnh trong đó người Do Thái phạm 
thượng chống lại, can thiệp, và nói chống 
lại Đức Thánh Linh. Trong số những 
người đã nghe về Chúa Giê-su, những 
người tốt đã tin vào Ngài và tôn vinh Đức 
Chúa Trời. Tuy nhiên, những kẻ xấu xa 
tìm mọi cách tạo ra những tin đồn xấu xa 
lan truyền chúng và nỗ lực đó đã được các 
thầy thông giáo và những người Pha-ri-
si làm nổi bật, những người khoe khoang 
kiến thức sâu sắc của họ về Kinh Thánh. 
Họ nói, “Ngài đã mất trí” và rằng “Người 
bị quỉ Bê-ên-xê-bun ám.”

Chúa Giê-su gọi họ đến dùng lời thí dụ 
mà phán rằng: “Sao quỉ Sa-tan đuổi được 
quỉ Sa-tan? Nếu một nước tự chia nhau, 
thì nước ấy không thể còn được; Lại nếu 
một nhà tự chia nhau, thì nhà ấy không 
thể còn được. Vậy, nếu quỉ Sa-tan tự dấy 
lên nghịch cùng mình, tất nó bị chia xé ra, 
không thể còn được, song nó đã gần đến 
cùng rồi.” Vì có một trật tự nghiêm ngặt 
ngay cả trong giới linh, ma quỷ nầy không 
thể đuổi ma quỷ khác, và Sa-tan không thể 
đuổi chính nó. 

Hơn nữa, như Chúa Giê-su tiếp tục 
trong các câu 28-29, “Quả thật, ta nói 
cùng các ngươi, mọi tội lỗi sẽ tha cho con 
cái loài người, và hết thảy những lời phạm 
thượng họ sẽ nói ra cũng vậy; nhưng ai 
nói phạm đến Đức Thánh Linh thì chẳng 
hề được tha, phải mắc tội đời đời,” thì làm 
cách nào để ai đó có thể nhận được sự cứu 
rỗi nếu người ấy phạm tội bị phỉ báng, can 
thiệp, và chống lại các công việc của Đức 
Chúa Trời và gọi những công việc đó là 
“công việc của quỷ”? 
Đức Chúa Trời ngày hôm qua, ngày 

hôm nay, và cho đến đời đời luôn bày tỏ 
những dấu hiệu và sự kỳ diệu ngay cả 
ngày hôm nay qua những người mà Ngài 
đẹp lòng (Giăng 4:48), và khẳng định sự 
hiện diện của Ngài qua họ. Do đó, chúng 
ta không được báng bổ chống nghịch, can 
thiệp và chống lại Đức Thánh Linh.

Thưa các anh chị em trong Đấng Christ, 
nhân danh Chúa tôi cầu nguyện hầu cho 
thông qua sứ điệp này, anh chị em sẽ hiểu 
được rằng người ta không thể nhận được 
sự cứu rỗi bất chấp lời xưng nhận của 
mình về Đức Chúa Trời, và người ta phải 
tránh xa con đường dẫn đếnn sự chết, và 
đến với Thiên Đàng cách bình an bằng 
con đường ngay thẳng!

Những Người Không Có Sự 
Cứu Rỗi Xem Thường Sự Xưng 

Nhận Đức Tin của Họ trong 
Đức Chúa Trời

“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng 

ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều 

được vào nước thiên đàng đâu; nhưng 

chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở 

trên trời mà thôi” 

(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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Khi tôi học t rung học, công ty của bố tôi 
bị  phá sản. Trong t inh thần nghèo khó, tôi 
đã được một ngườ i bạn cùng trường đưa đến 
Manmin Central Church khi tôi đang là một 
học sinh lớp 11 năm 1995.

Tôi  s i n h  r a  t rong mộ t  g ia  đ ì n h  Cơ  đốc, 
nhưng t rước đây tôi chưa từng t rả i nghiệm 
Đức Chúa Trờ i. Nhưng khi tôi lắng nghe lờ i 
sự  sống do Mục sư  t rưởng t r ình bày chứng 
k iến những công việc đầy quyền năng của 
ông,  tôi  đã t rở  nên t i n  chắc về  Đức Chúa 
Trờ i hằng sống và Đức Chúa Giê-su Chr ist 
là Cứu Chúa của tôi. Tôi thậm chí còn kinh 
nghiệm công việc chữa lành của Đức Chúa 
Trờ i; màng nh ĩ t rái của tôi bị vỡ, nên t iếng 
ồn như t iếng nổ lớn của một chiếc loa vang 
lên t rong tai,  nhưng tôi đã được chữa lành 
bở i lờ i cầu nguyện của Mục sư t rưởng. 

Con đường của phước lành được mở 
ra khi tôi chọn lẽ thật.

Vào tháng 5 năm 1999, tôi đã đ i  đến nhà 
thờ ngay lập tức khi tôi nhìn thấy đoạn giớ i 
thiệu chương tr ình đã báo cáo sai sự thật về 
nhà thờ của tôi.

Lúc ấy tôi chưa có một  đờ i  sống Cơ-Đốc 
N hân xứng đáng.  Tôi  v u i  hưởng đờ i  sống 
thỏa mái tại t rường đại học. Nhưng khi tôi 
nhìn thấy báo cáo giả tạo bịa đặt, tôi không 
thể  ch ịu được. Tôi muốn bảo vệ  nhà thờ  và 
mục sư  của mình,  v ì  vậy tôi  bắ t  đầu sống 
một cuộc sống Cơ-Đốc Nhân thích hợp. Tôi 
đã chăm sóc các linh hồn khác và là nơ i tôi 
được đặ t  để.  Tôi ngh ĩ  đó là nh iệm vụ  của 
một con ngườ i.

Bản tường thuật hóa ra là sai và sự cố đã 
kết thúc. Sau đó, gia đình tôi nhận được một 
phước lành tài chính tuyệt vờ i. Một số ca sĩ 
nổi t iếng đến thăm cửa hàng nhạc cụ của bố 
mẹ  tôi và họ  t rở  thành khách hàng thường 
xuyên,  và chúng tôi  n hận được các phước 
lành thông qua họ.

Sau khi kết hôn vào năm 2006, tôi bắt đầu 
giúp đỡ cha mẹ mình. Tôi cũng đã phát t r iển 
một nhạc cụ mớ i. Tôi đã mang chiếc đầu tiên 
mà tôi  làm ra đến Mục sư  t rưởng và chơ i 
t rong  Ma n m i n  K hen  ngợ i  “D r agon f l ie s .” 
Ông vui vẻ nhận lấy nó và cầu nguyện chúc 
phước cho tôi.

Sau đó, một  đ iều kỳ  d iệu đã xảy ra.  Một 
số nhân vật nổi t iếng bắt đầu sử dụng nhạc 
cụ mà tôi đã làm để làm quà tặng cho nhau 
và họ  thậm chí còn đặ t  hàng t rước.  Nhiều 
cửa hàng nhạc cụ đã đặt hàng các nhạc cụ và 
chúng tôi bắt đầu bán sỉ. Chúng tôi cũng đã 

ký hợp đồng độc quyền vớ i một công ty mua 
sắm nổi  t iếng tạ i  nhà và thậm chí đã xuấ t 
k hẩu các  công cụ  của  chú ng tôi  sang các 
quốc gia khác.

Tôi  đã nhận biế t  t ình yêu của Đức 
Chúa Trờ i ở cùng tôi trong những thử 
thách.

N hưng tôi  đã  sớm bắ t  đầu theo đuổ i  sự 
giàu có phía t rước mình mà không sống bở i 
lẽ  thậ t .  Bấy giờ,  một  thử  thách lớn đã đến 
vớ i tôi. Khi doanh nghiệp của tôi phát t r iển 
trong một thờ i gian ngắn, nhiều cửa hàng và 
công ty t rong cùng l ĩnh vực đã ghen t ị  vớ i 
tôi.  Tôi đã bị  Hả i  quan Hàn Quốc và D ịch 
vụ Thuế Quốc gia điều tra. Tôi nhờ Mục sư 
t rưởng cầu ng uyện cho tôi  và  ông đã cầu 
nguyện cho gia đình tôi và công ty của tôi. 

Trong hai năm rưỡ i từ năm 2011, cảnh sát 
đã k iểm t ra ,  t ìm k iếm và t ịch thu công t y 
của tôi .  Các công tố  v iên đ iều t ra  t rường 
hợ p  củ a  t ô i .  Ti n  tức  t r uyền  h ì n h  đã  đưa 
ra một  báo cáo về  công ty của tôi như  thể 
chúng tôi đã làm điều gì đó sai phạm khủng 
khiếp. Nhưng Mục sư t rưởng luôn xuất hiện 
trong giấc mơ của tôi một ngày trước khi có 
chuyện xảy ra. Trong một giấc mơ t rước khi 
tôi đến gặp công tố  v iên, anh ta xuấ t  h iện 
và cho tôi thấy khuôn mặt của công tố viên. 
Ông cho tôi biết rằng mọi sự hiểu lầm sẽ bị 
xóa bỏ. 

Tôi có cảm giác như một khoảng thờ i gian 
dài và khó khăn. Khi mọi thứ đã được thực 
hiện và hóa ra tôi vô tội, tôi không thể cầm 
được nước mắ t .  Tôi  cảm thấy biế t  ơn sâu 
sắc đến Mục sư t rưởng vì đó là ngườ i đã tạo 
đ iều kiện để  tôi có nơ i  làm việc và bảo vệ 
nó. 

Trong khi sống đờ i sống Cơ Đốc nhân của 
mình, đôi khi tôi ngh ỉ đi nhà thờ do sự gắn 
bó của mình vớ i  thế  g ian và độ t  nh iên bỏ 
qua các Lễ  Chủ  N hậ t  v ì  n hững đ iều đang 
xảy ra xung quanh mình. Tuy nhiên, Mục sư 
t rưởng không ngừng thể hiện tình yêu và sự 
hy sinh vô biên của mình đối vớ i l inh hồn. 
Khi tôi nhìn thấy t ình yêu của ông, tôi đã 
quyết tâm hoàn t rả ân sủng của mình và đã 
sống một đờ i sống Cơ-đốc siêng năng. 

Khi tôi chuẩn bị cho kỳ lễ 2018 cho Giáo 
phận, Giáo phận nhỏ và Lễ cầu nguyện của 
các Lãnh đạo Tế bào 2018, tôi đã trải nghiệm 
nhiều thay đổi. Là một phó lãnh đạo tế bào, 
tôi đã dâng tấm lòng cùng sự tận hiến về tài 
chính và thờ i  gian. Khi tôi đến nhà thờ  để 
thực hành lờ i khen ngợ i đặc biệt, tôi đã ngh ỉ 

việc sớm và đưa hai con trai mình cùng đến 
nhà thờ để nhẹ gánh cho vợ tôi, nếu không, 
bà  ph ả i  ch ăm  s ó c  b a  đứ a  c on .  S a u  B uổ i 
Nhóm Cầu Nguyện Daniel, tôi mang con về 
nhà và t rở lại nhà thờ và tổ chức Buổi nhóm 
Cầu Nguyện Đặc Biệt. 

Mặc dù phải lái xe đến nhà thờ và về nhà 
bốn giờ  mỗi ngày, tôi rất biết ơn vì đã cho 
tôi bổn phận chăm sóc linh hồn và tôi hạnh 
phúc vì tôi có Cha là Đức Chúa Trờ i, Đấng 
biết rõ tấm lòng tôi. Vợ tôi gần đây nói vớ i 
tôi rằng cô ấy hạnh phúc vì tôi đã trở thành 
mộ t  ngườ i  mớ i .  Tôi  n hận  r a  r ằng  t ô i  đ ã 
gây nên khó khăn cho cô ấy một  thờ i  g ian 
và cảm thấy t iếc về đ iều đó. Tôi đã biết ơn 
những cách cô ấy ủng hộ tôi. 

Tấm lòng tôi dâng lên cho Đức Chúa 
Trờ i đã trở thành con đường dẫn đến 
phước lành.

Vào ngày 25 tháng 3, ấy là lễ cầu nguyện 
dâng mình. Sau k hi tôi  nhận được lờ i  cầu 
nguyện chúc phước của Mục Sư t rưởng, một 
điều gì đó tuyệt vờ i đã xảy ra lần nữa. Trong 
thực tế, tôi không thể chăm sóc công ty của 
mìn h kể  từ  k h i  tôi  dàn h thờ i  g ian của tôi 
cho sự hầu việc. Nhưng Đức Chúa Trờ i ban 
phước cho công việc kinh doanh của tôi.

Tháng 3 thường là mùa vãn khách nhưng 
doanh số bán hàng cao hơn 10% so vớ i tổng 
doanh thu t rong tháng 1 và tháng 2. Nhiều 
t rường học, tổ  chức quốc gia và t rung tâm 
đã chọn nhạc cụ của chúng tôi làm nhạc cụ 
được đề xuất và thậm chí khách hàng quảng 
cáo sản phẩm của chúng tôi  mà chúng tôi 
n hập  t r ê n  t à i  k hoản  SNS củ a  họ  và  t rực 
tuyến. Hallelujah! 

Hơn nữa, vào buổi tối của lễ  cầu nguyện, 
cha mẹ tôi đã yêu cầu tôi sống tại nhà của họ 
ở Apgujeong-dong. Trong thực tế, tôi muốn 
trở thành một lãnh đạo tế bào trong khu vực 
bở i vì không có lãnh đạo tế bào ở đó mặc dù 
có nhiều ngườ i mớ i đến từ đầu năm 2018. Vì 
vậy, gợ i ý của bố mẹ tôi làm tôi ngạc nhiên. 
Tôi cũng nhận được một chiếc xe bảy chỗ mà 
tôi đã mong muốn cho công việc thăm viếng 
tín hữu. Tôi đã trải nghiệm tình yêu thương 
tuyệt vờ i của Đức Chúa Trờ i theo cách đó. 

Khi tôi ngh ĩ về ân sủng mà tôi nhận được, 
n hữ n g  v iệ c  l à m  củ a  t ô i  c h ẳ n g  l à  g ì  c ả . 
Nhưng Đức Chúa Trờ i đã yêu thương và ban 
phước cho tôi. Tôi dâng tất cả sự vinh hiển 
lên Ngài. Tôi cũng xin gử i  lờ i  cám ơn đến 
Mục sư t rưởng của tôi, ngườ i đã đưa dẫn tôi 
đến lối sống và phước lành.

Chấp sự Sungil Lee, 40 tuổi, Giáo phận 19, Nhà thờ Trung tâm Manmin

“Đức Chúa Trời đã 
đem tôi đến phước 
hạnh đích thực!”
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Vào ngày 13 tháng 3 năm 2018, chồng tôi và tôi đi 
du lịch châu Âu. Chúng tôi đang trên tàu ở Zermatt để 
thưởng thức vẻ đẹp của những ngọn núi phủ đầy tuyết ở 
độ cao 3.100m so với mực nước biển. Trong khi chúng 
tôi đang ở giữa núi, chồng tôi, Anh Seokgeun Im, nói 
rằng anh ấy cảm thấy chóng mặt và anh ấy trông không 
bình thường. Tôi nghĩ đó là một triệu chứng đơn giản 
là do độ cao. Nhưng khi trở lại khách sạn anh ấy vẫn 
trông có vẻ không được khỏe. Trước tiên chúng tôi 
nhìn lại đời sống đức tin của mình và cầu nguyện.

Sáng hôm sau, các nhân viên của cơ quan du lịch đã 
rất ngạc nhiên khi thấy cơ thể anh nghiêng về một bên 
và gọi xe cứu thương. Các nhân viên y tế đến và kiểm 
tra tình trạng của chồng tôi. Họ nhanh chóng đưa anh 
đến bệnh viện bằng trực thăng. Vì tôi không có ai để 
nói chuyện hoặc để được giúp đỡ, tôi không biết phải 
làm gì ngoài việc phó thác mọi sự lên Đức Chúa Trời 
và cầu nguyện ở nước ngoài. 

Chụp MRI của anh ấy cho thấy nhồi máu não cấp 
tính đã khiến anh ta tổn thương. Bác sĩ nói với chúng 
tôi rằng hành động y khoa nên được thực hiện ngay, 
nhưng chúng tôi nghe nói rằng các chi phí sẽ cao không 
thể tưởng tượng nổi. Chúng tôi muốn nhanh chóng 
trở lại Hàn Quốc, nhưng bệnh viện nói rằng chúng tôi 
không nên. Chúng tôi đã ký giấy đồng ý rằng bệnh viện 
sẽ không chịu trách nhiệm về những nguy hiểm và hậu 
quả có thể xảy ra, và rời khỏi bệnh viện. Nhờ sự giúp 
đỡ của hướng dẫn viên, chúng tôi đã thay đổi hành 
trình của mình.

Vào 5 giờ chiều vào ngày 16 tháng 3, chúng tôi đến 
Sân bay Quốc tế Incheon sau chuyến bay dài 8 giờ từ 
Sân bay Zurich. Tôi đưa chồng tôi đến bệnh viện ngay 
lập tức. Bác sĩ cho biết điều trị sớm sẽ rất quan trọng 
đối với tình trạng của anh ấy và đó là một điều kỳ diệu 
khi chồng tôi về đến Hàn Quốc mà vẫn còn sống qua 

một chuyến bay dài như vậy. Trong khi ở lại bệnh viện, 
anh ấy không thể di chuyển cánh tay phải và chân của 
mình do tê liệt và đã có một thời gian khó khăn trong 
việc phát âm.

Vào ngày 19 tháng 3, mục sư giáo xứ của tôi đến 
bệnh viện và cầu nguyện cho anh ấy với chiếc khăn 
tay quyền năng mà Mục sư trưởng Jaerock Lee đã cầu 
nguyện (Công vụ 19:11-12). Sau lời cầu nguyện, anh ta 
trông bình an và phục hồi nhanh chóng. Anh bắt đầu 
bước đi trở lại và bước đi thoải mái. Anh có thể dễ dàng 
di chuyển bàn tay của mình và anh lấy lại khả năng 
phát âm chính xác. 

Mặc dù bác sĩ nói rằng phải mất ít nhất sáu tháng để 
anh ta bình phục, anh ta đã xuất bệnh viện trong chín 
ngày, vào ngày 24 tháng 3. Hơn nữa, anh ta không hề 
có hậu quả và bình thường. Từ ngày 5 tháng 4, anh trở 
lại làm việc. Hallelujah! 

Trải qua sự việc này, anh bỏ uống rượu và nói rằng 
anh sẽ sống một đời sống mới trước mặt Đức Chúa 
Trời. Tôi dâng lời tạ ơn và tôn vinh lên Đức Chúa Trời 
là Đấng đã che chở chồng tôi chỉ bởi vì anh ta là một 
con chiên của người chăn và đã khiến mọi sự trở nên 
điều ích lợi.

Tôi sinh ra trong một gia đình Cơ 
đốc và cha tôi là một mục sư. Tuy 
nhiên, tôi có nhiều câu hỏi về nhiều 
phần của Kinh Thánh và cảm thấy 
bối rối về cách sống một đời sống 
Cơ đốc đúng đắn. Một chủ nhật năm 
2008, tôi bật TV và Tiến sĩ Jaerock 
Lee xuất hiện trên Enlace TV, một 
đài truyền hình hàng đầu dành cho 
những người nói tiếng Tây Ban Nha. 
Tiến sĩ Lee đang giảng bài giảng “Sứ 
Điệp Thập Tự Giá.” Lễ thờ phượng 
của nhà thờ trông yên bình và sự hiền 
lành, khiêm tốn của Tiến sĩ Lee đã 
gây ấn tượng cho tôi. Tôi muốn nghe 
nhiều bài giảng của ông hơn và tôi đã 
vào trang web của nhà thờ. 

Trang web được chạy bằng tám thứ 
tiếng, và tiếng Tây Ban Nha đã được 
đưa vào, may mắn thay. Tôi lắng 
nghe bài giảng của ông và đọc các bài 
giảng bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi 
đã làm như vậy cũng như với các bài 
giảng được cập nhật. Bài giảng của 
ông “Thiên đàng”, đặc biệt, xúc động 
sâu sắc tấm lòng tôi. Tôi tiếp tục đọc 
những cuốn sách của ông như Sứ 
Điệp Thập Tự Giá, Tầm Thước Đức 

Tin, và Linh, Hồn và Thân Thể. Khi 
tôi đọc nhiều hơn và nhiều hơn nữa, 
tôi đã chắc chắn rằng ấy là những 
cuốn sách được viết trong sự soi dẫn 
của Đức Thánh Linh dựa trên Kinh 
Thánh. 

Tôi rất thích đọc những cuốn sách 
Thiên Đàng và Địa Ngục và tôi hình 
dung đến sự kiêng ăn và cầu nguyện 
của Tiến Sĩ Lee là thể nào để nhận 
lãnh sự thông giải về những bí ẩn sâu 
xa của thế giới tâm linh. Vì tất cả 
những thắc mắc của tôi đã được giải 
đáp qua các bài giảng của ông ngọt 
ngào như mật ong mà tôi chưa bao 
giờ được nếm thử, cuộc sống của tôi 
đã được đổi mới. Tôi trở nên nhiệt 
thành hơn, nhận được quyền năng 
cầu nguyện, làm việc trung thành 
hơn với hy vọng về thiên đàng, và 
đã nỗ lực hơn để được nên thánh. Và 
như Tiến sĩ Lee đã nói, tôi đã đọc một 
chương của Kinh Thánh và ghi nhớ 
một câu mỗi ngày. Vì vậy, tôi đã đọc 
toàn bộ Kinh thánh đến lần thứ tư. 

Vào tháng 2 năm 2017, tôi đăng 
ký trực tuyến với tư cách là một 
thành viên của Giáo hội Trung 

ương Manmin. Tôi tham dự các lễ 
thờ phượng của nhà thờ và Nhóm 
cầu nguyện Daniel trên SNS như 
Facebook và YouTube do chênh lệch 
thời gian 12 giờ giữa Chile và Hàn 
Quốc. Tôi cũng dạy các thành viên 
hội thánh của tôi bản tóm tắt về “Sứ 
Điệp Thập Tự Giá” và “Tầm Thước 
Đức Tin” dựa trên một tờ câu hỏi 
và trả lời đơn giản. Bằng cách đó, 
các tín hữu Hội thánh của tôi đã học 
được nhiều nguyên tắc thuộc linh 
như tầm quan trọng của việc giữ 
ngày của Chúa và họ đã nhận được 
nhiều phước lành.

Vào ngày 19 tháng 3 năm 2018, tôi 
tỉnh dậy từ một cơn đau bụng dữ dội. 
Tôi đặt chiếc khăn tay lên bụng và ăn 
năn về những gì tôi đã thiếu hụt theo 
lẽ thật (Công vụ 19:11-12). Tôi cũng 
cầu nguyện để được chữa lành và trải 
nghiệm công việc chữa lành khỏi cơn 
đau. 

Nhà thờ Trung tâm Manmin là 
nhà thờ tốt nhất thế giới. Nó bày tỏ 
Đức Chúa Trờ i 
h ằ n g  s ố n g  l à 
Đấng Tạo Hóa và 

chia sẻ tình yêu của Chúa. Và những 
công việc đầy quyềnn năng của Đức 
Thánh Linh được thực hiện tại đây.

Tôi hy vọng rằng qua chức vụ của 
Manmin, tất cả mọi người dân Chile 
sẽ trải nghiệm công việc cứu rỗi và 
nhiều Cơ Đốc nhân sẽ 
được đánh thức khỏi 
giấc ngủ thuộc linh. 

“Cuộc đời tôi đã thay đổi vì tất cả các câu hỏi 
của mình về Kinh Thánh đều được trả lời!”

“Chồng tôi đã hồi 
phục khỏi nhồi máu 

não cấp tính mà 
không có bất kỳ hậu 

quả nào!”

Nữ Chấp sự Haesuk Lee, 62 tuổi, 
Giáo phận 24, Nhà thờ Trung tâm Manmin 

MRI (trước khi cầu nguyện)

▲ Nhồi máu não trong chất trắng bên phải 
▶ CNhồi máu não ở tâm thất bên trái

m công việc cứu rỗi và 
c nhân sẽ 

hức khỏi 
c linh. 

Anh Carlos Delgado Fuentealba, 
26 tuổi, Chile


