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“Thật Tuyệt Vời Khi Thấy Các Trường Hợp Chữa Lành 
Thiên Thượng Được Chứng Minh bởi Dữ Liệu Y Học!”

Hội nghị quốc tế lần thứ 15 của WCDN 
tại Ba Lan với 400 người từ 17 quốc gia

Từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 6 
năm 2018, Mạng lưới bác sĩ Cơ Đốc 
thế giới đã tổ chức Hội nghị Y học 
Cơ Đốc giáo Quốc tế lần thứ 15 tại 
Warsaw, Ba Lan với chủ đề “Tâm 
linh, Y học và Khoa học.” WCDN là 
một tổ chức quốc tế của các bác sĩ 
y khoa chứng minh các trường hợp 
chữa lành thiên thượng dựa trên các 
dữ liệu y học. Tổ chức nầy hàng năm 
tổ chức các hội nghị y học trên toàn 
thế giới.

Hội nghị WCDN lần thứ 15 này 
có sự tham dự của khoảng 400 bác 
sĩ và chuyên gia y tế từ 17 quốc gia 
bao gồm Israel, Nga, Tây Ban Nha, 
Ý và Bulgaria. Nó được thông dịch 
đồng thời bằng tiếng Anh, Ba Lan, 
Nga và Tây Ban Nha. Trong hai ngày 
12 trường hợp chữa lành và bốn bài 
giảng đặc biệt đã được trình bày.

Sau phần ngợi khen và giới thiệu 
ngắn của các đại biểu đến từ mỗi 
quốc gia, Tiến sĩ Daria Wojnar, Chủ 
tịch Ủy ban tổ chức, đã gởi lời chào 
mừng trong thông điệp của bà. Phần 
đầu tiên là bài giảng đặc biệt của 
Tiến sĩ Andre Gasiorowski, Giám 
đốc WCDN Israel. Ông đã có một 
bài phát biểu về cuộc đời và chức vụ 
của Tiến sĩ Jaerock Lee, người sáng 
lập WCDN, chuyến thăm Hàn Quốc 
của ông, và cuộc gặp gỡ với Tiến sĩ 

Lee.
Ông nói, “Tôi đã gặp nhiều bác sĩ 

và chuyên gia y khoa Cơ Đốc giáo 
khi tôi chuẩn bị cho hội nghị này. 
Họ xem trọng những cônng việc siêu 
nhiên của Đức Chúa Trời. Tôi cũng 
nghĩ rằng những người tham dự sẽ 
được cảm động bở i nhiều trường 
hợp chữa lành thiên thượng được 
bày tỏ qua Tiến sĩ Jaerock Lee và bởi 
sự cống hiến của ông cho Đức Chúa 
Trời, Chúa và cho mọi người. Tôi 
muốn nói về cuộc sống, chức vụ, sự 
khiêm tốn và tình yêu mà tôi đã thấy 
và trải nghiệm trực tiếp. Đó là lý do 
tại sao tôi có bài phát biểu này.”

Tiến sĩ Gilber t Chae, Chủ t ịch 
WCDN đã gửi một thông điệp chào 
mừng và DVD về chức vụ đầy quyền 
năng của Tiến sĩ Jaerock Lee đã 
được giới thiệu. Sau đó, phần giới 
thiệu các trường hợp chữa lành đã 
bắt đầu một cách nghiêm túc. Năm 
nay, đã có bảy trường hợp chữa bệnh 
bởi lời cầu nguyện của Tiến sĩ Lee.

T i ế n  s ĩ  L y u b k a  Ta n c h e v a , 
Bulgaria, trình bày trường hợp chữa 
bệnh xuất huyết não; Dr. Olesea 
Tanas, Moldova, gãy xương cánh 
tay; Tiến sĩ Daniel Fuentes Acosta, 
Mexico, bệnh túi mật; Tiến sĩ Vahe 
Buniatyan, Armenia, suy tim; và 
Tiến sĩ Joonsung Kim, Hàn Quốc, 

về  sự  phục hồi  th ị  giác. Tiến sĩ 
Changkyu Yang, Hàn Quốc, đặc 
biệt cho thấy các trường hợp chữa 
lành khỏi quỷ ám và giải thích sự 
sâu nhiệm của thế giới tâm linh. Các 
trường hợp của ông đã thuyết phục 
những người tham dự rằng các vấn 
đề về tinh thần và thể chất có thể 
được giải quyết hoàn toàn khi các 
vấn đề tâm linh được giải quyết.

Tiến sĩ David Eu, Singapore, đã 
trình bày các trường hợp chữa lành 
thông qua Muan Sweet Water, đã thu 
hút sự chú ý của những người tham 
dự. Như nước đắng biến thành nước 
ngọt có thể uống được ở Marah trong 
Xuất Ê-díp-tô Ký 15:25, nước mặn từ 
biển trước Nhà thờ Muan Manmin 
biến thành nước uống được qua lời 
cầu nguyện của Tiến sĩ Lee. Thông 
qua nước ngọt Muan, nhiều người đã 
được chữa lành bệnh tật của họ và 
thậm chí những động vật và thực vật 
chết đã sống lại. 

Bên cạnh đó, các bác sĩ Ba Lan 
trình bày thêm năm trường hợp chữa 
lành viêm phúc mạc, ung thư vú, 
xuất huyết não, khối u tuyến yên, và 
thai nhi bẩm sinh bất thường thông 
qua sự kết hợp của cầu nguyện và 
y học. Buổi đặc biệt thứ hai là phần 
trình bày DVD “The Seed of Life” 
được sản xuất dựa trên loạt bài giảng 

của Tiến sĩ Jaerock Lee, và buổi đặc 
biệt thứ ba là bài diễn văn của Tiến 
sĩ Gilbert Chae liên quan đến “Gốc 
rễ của bệnh tật.”

Tiến sĩ Dmytro Krupin, Ukraine, 
nói, “Thật thú vị với thuốc tâm linh 
dùng cho vợ chồng. Bây giờ tôi nhận 
ra rằng sự chữa lành bệnh có thể 
xảy ra qua con đường tâm linh.” Bài 
giảng cuối cùng được trình bày bởi 
Mục sư Daniel Rozen, Điều phối 
viên của WCDN Trung Đông vớ i 
chủ đề “Quá khứ, Hiện tại và Tương 
lai của Israel.”

Tiến sĩ Daria Wojnar, Chủ tịch Ủy 
ban Tổ chức Hội nghị Ba Lan cho 
biết, “Thật thú vị khi được nghe về 
công việc chữa lành của Đức Chúa 
Trời qua sự cầu nguyện. Một loạt các 
trường hợp chữa lành, các bài giảng 
đặc biệt cho sự phát triển tâm linh, 
và các buổi biểu diễn tuyệt vời đều 
rất tốt. Tôi cảm ơn Tiến sĩ Jaerock 
Lee, người đã đem đến cơ hội tốt cho 
chúng tôi và cầu nguyện cho chúng 
tôi.”

Những người biểu diễn từ Ủy ban 
Nghệ thuật biểu diễn của Giáo hội 
Trung ương Manmin đã ca ngợ i 
bằng sáu thứ tiếng bao gồm ngôn 
ngữ địa phương và trình bày những 
biểu diễn tuyệt vời bao gồm múa 
truyền thống Ba Lan.



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 cuộc sống thuộc thể, người 
ta phải ăn thức ăn và uống nước để giữ 
nước. Nước cho phép tiêu hóa và hấp thụ 
các chất dinh dưỡng cũng như xả chất 
thải không cần thiết và các độc tố khỏi 
cơ thể. Cùng một loại quy trình được áp 
dụng theo nghĩa thuộc linh.

Sau khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-su 
Christ và được tái sanh bởi nước và Đức 
Thánh Linh, chúng ta được quyền trở 
nên con cái của Đức Chúa Trời. Chúng 
ta phải “ăn thịt và uống huyết của Con 
Người” để duy trì đời sống thuộc linh 
của mình.

Hôm nay, chúng ta hãy nghiên cứu ý 
nghĩa của việc ‘ăn thịt của Con Người’.

1. Ý nghĩa của “Ăn Thịt và Uống 
Huyết Con Người”
Ăn thịt của Con Người có ý nghĩa gì? 

Về thuộc linh, ấy là việc hấp thụ thực thể 
của Chúa Giê-su là linh lương đích thực 
dẫn đến sự sống đời đời. 

Giăng 1:14 cho chúng ta biết rằng: 
“Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa 
chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã 
ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật 
như vinh hiển của Con một đến từ nơi 
Cha.” Chúa Giê-su nói về chính mình là 
“bánh hằng sống từ trên trời xuống; nếu 

ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng” trong 
nửa đầu của Giăng 6:51.
Ăn thịt của Con Người — Lời của 

Đức Chúa Trời, bánh sự sống — có liên 
hệ mật thiết với sự ví sánh Chúa Jêsus 
với “Chiên Con.” Cách ăn ấy được ghi 
lại trong Xuất Ê-díp-tô Ký 12 thông qua 
sự tương đồng của Chiên Con trong Lễ 
Vượt Qua.

Nói chung chiên con chỉ nghe theo 
tiếng của người chăn. Họ hiền lành và 
chỉ mang lại cho con người nhiều lợi ích. 
Theo cách tương tự, trong sự vâng phục 
chỉ theo ý muốn của Đức Chúa Trời, 
Chúa Jêsus đã ban cho loài người những 
điều tốt đẹp và giống như một con chiên 
hiền lành. Ngài trở nên một của lễ chuộc 
tội cho chúng ta. Trong đàn chiên, những 
con dưới một tuổi đặc biệt trong sạch 
vì chúng chưa giao phối và về mặt tâm 
linh, chúng được ví sánh với Đức Chúa 
Jêsus của chúng ta là người không tì vít 
và vô tội.

Khi tai vạ về Con Đầu Lòng quét qua 
toàn Ai Cập nhằm vào tất cả hết thảy con 
đầu lòng của xứ, như được mô tả trong 
Xuất Ê-díp-tô Ký 12:7-10, Đức Chúa 
Trời chỉ dẫn cho người Do Thái tự mình 
bắt lấy một con chiên và lấy một ít máu 
để bôi lên hai cánh cửa và trên mày cửa 
của những ngôi nhà mà họ ăn thịt chiên 
con. Đức Chúa Trời cũng ban cho dân 
Israel những chỉ dẫn chi tiết về cách ăn 
thịt chiên con. 

2. Ăn thịt chiên con

1) “Chớ ăn thịt nửa chín nửa sống hay 
là luộc trong nước,” nhưng phải quay 
trên lửa.
Ở đây, “lửa” tượng trưng cho lửa 

Thánh Linh mà chúng ta phải hiểu và lấy 
Lời Đức Chúa Trời làm linh lương trong 
sự soi dẫn của Đức Thánh Linh (2 Phi-
e-rơ 1:20-21). 2 Phi-e-rơ 3:16 cảnh báo 
chúng ta rằng việc thông giải Lời Chúa 
mà không bởi sự soi dẫn của Đức Thánh 
Linh nhưng theo cách bóp méo sẽ khiến 
chúng ta rời xa lẽ thật và cuối cùng đưa 
chúng ta đến sự hủy diệt. 

“Ăn tái Lời Chúa” là sự thông giải Lời 
Đức Chúa Trời theo nghĩa đen mà không 
hiểu được ý nghĩa thuộc linh được gắn 
liền trong đó. 
Ăn thực phẩm sống có thể dẫn đến 

chứng khó tiêu hoặc đau bụng. Cùng 
một thể ấy, “ăn tái Lời Chúa” có thể dẫn 

đến sự giải thích không đúng đắn và sai 
lệch về Kinh Thánh.

Ví dụ, Chúa Giê-su phán cùng chúng 
ta trong Ma-thi-ơ 6:6, “Song khi ngươi 
cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng 
cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi 
kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng 
thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho 
ngươi.” Tuy nhiên, không nơi nào trong 
Kinh thánh chúng ta đọc về bất kỳ tổ 
phụ đức tin nào cầu nguyện trong “phòng 
kín”; Chúa Giê-su cũng không bao giờ 
cầu nguyện trong phòng kín mà là trong 
một khu vườn hoặc ở một nơi vắng vẻ. 
Điều đó có nghĩa là khi chúng ta cầu 
nguyện, chúng ta không được vướng 
mắc trong những nhu cầu và những sự 
quan tâm của thế gian và do đó lặp lại 
những điều tương tự nhưng chúng ta 
phải giao tiếp với Đức Chúa Trời từ sâu 
thẳm lòng mình. 

Tiếp theo, con chiên không được ăn 
“thịt luộc trong nước.” Điều này cho 
chúng ta biết rằng không được thêm vào 
Lời của Đức Chúa Trời bất kỳ một thứ 
gì của đời nầy. Ý nghĩ và sự hiểu biết 
của con người là rất hạn chế và không có 
ý tưởng lớn nào của đời này là hoàn hảo. 
Lời của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự 
huểu biết đời nầy và đó là sự thật duy 
nhất và không hề thay đổi. Hãy ghi nhớ 
rằng, người ta không được làm chứng 
cho kiến thức hay suy đoán của thế giới 
này mà là Lời của Đức Chúa Trời được 
tìm thấy trong Kinh thánh như được giải 
thích chỉ trong sự soi dẫn của Đức Thánh 
Linh. Thông qua những kiến thức về lời 
được truyền đạt bởi Đức Thánh Linh, 
các tín hữu phải được học biết về Đức 
Chúa Trời hằng sống, cách thức họ có 
thể gặp Ngài, và khuôn mẫu sống đích 
thực trong Đấng Christ cần thiết cho sự 
cứu rỗi.

2) “Cả đầu, giò, với bộ lòng” phải ăn 
hết.
Điều này có nghĩa là chúng ta lấy Lời 

Đức Chúa Trời trong toàn Kinh Thánh, 
từ Sáng-thế-ký đến Khải huyền để làm 
linh lương nuôi sống mình.

Khi đọc Kinh Thánh, một số người bỏ 
qua những phần khó như Lê-vi ký trong 
khi những người khác chối bỏ hoặc 
không muốn tin vào các trường hợp dấu 
kỳ phép lạ được chép lại một cách rõ 
ràng trong Kinh Thánh. Nếu mọi người 
phớt lờ hoặc loại bỏ những phần Kinh 

Thánh không phù hợp với ý nghĩ của họ, 
thì những gì còn lại cũng không phải Lẽ 
Thật cũng chẳng phải Đức tin.

Chỉ đạo đức và phẩm hạnh mới được 
duy trì. Trên hết, nếu họ thậm chí không 
giữ trong những điều răn của Đức Chúa 
Trời là những gì mà dường như khó 
khăn đối với họ để giữ, họ sẽ không có 
được sự sống đời đời bất kể bao nhiêu 
lần hay bao lâu họ có thể đọc Kinh 
Thánh.

Lời của Đức Chúa Trời không được 
lấy ra từng phần và các bộ phận nhưng 
phải trọn vẹn trong việc lấy Lời Chúa 
làm linh lương. Như vậy, chúng ta mới 
có thể có được sự sống đời đời.

3) Không một phần nào của con chiên 
được để lại cho đến sáng; bất kỳ thứ gì 
còn lại đều phải được đốt trong lửa.
Điều nầy có nghĩa là họ phải ăn thịt 

chiên con trước khi trời sáng. Về mặt 
thuộc linh, “đêm” ám chỉ đến khoảng 
thời gian mà ma quỷ là kẻ thù và Satan 
nắm quyền lực trên thế giới này. “Buổi 
sáng” biểu thị thời gian khi Chúa sẽ trở 
lại. Chúng ta nên ăn tất cả Lời của Đức 
Chúa Trời — thịt của Con Người – trước 
khi Chúa trở lại.

Trong những ngày cuối cùng, khi thế 
giới ngày càng chìm đắm trong tội lỗi và 
gian ác, sự tối tăm ngày một thêm lên. 
Khi Chúa trở lại, bóng tối sẽ bị xua tan 
và ánh sáng sẽ mang lại buổi bình minh. 
Vào thời điểm đó, mọi người sẽ nhận 
ra rằng mọi sự đã được viết trong Kinh 
thánh đều đúng.

Do đó, trước khi bình minh đến — 
trước khi Chúa chúng ta trở lại — chúng 
ta phải siêng năng lấy hết thảy Lời của 
Đức Chúa Trời làm linh lương, hoàn tất 
việc chuẩn bị của chúng ta là nàng dâu 
của Chúa, và chờ đợi sự hiện đến của 
Ngài.

Thưa các anh chị em trong Đấng 
Christ, tùy theo mức độ mà chúng ta đã 
lấy Lời Đức Chúa Trời để làm linh lương 
sẽ quyết định chất lượng cuộc sống trong 
thế giới này cũng như trên Thiên Đàng 
về những nơi ở và phần thưởng ở trên 
trời.

Do đó, tôi cầu nguyện trong danh 
Chúa hầu cho anh chị em sẽ lấy hết 
mọi Lời của Đức Chúa Trời để làm linh 
lương và bước vào nơi vinh quang nhất 
trong nước Thiên Đàng.

Ăn Thịt và Uống Huyết Con 
Người (1)

“Đức Chúa Jêsus 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. Ai ăn thịt và uống 

huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi 

ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó 

sống lại. 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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Các thành viên trong gia đình tôi đã từng thờ 
thần tượng và chúng tôi cũng thiếu tình yêu. Khi 
còn nhỏ, tôi thường xuyên bị cha mẹ đánh đòn. 
Điều nầy khiến tôi bị trầm cảm và thậm chí tôi đã 
cố tự tử. Sau khi kết hôn, tôi bắt đầu tham dự nhà 
thờ với chồng tôi. Tôi muốn được an ủi và sống một 
cuộc sống hạnh phúc, nhưng tôi thường tranh cãi 
với anh ta. Không có hòa thuận giữa chúng tôi.

Vào tháng 12 năm 2010, tôi nghe nói về Giáo hội 
Trung ương Manmin từ Chấp sự Lu Khai Seng. Tôi 
đọc Tin Tức Manmin và xem DVD “Power.” Tôi đã 
rất ngạc nhiên trước những công việc đầy quyền 
năng của Đức Chúa Trời đã xảy ra trong nhà thờ và 
nhận được ân sủng lớn lao. Sau đó, tôi có một giấc 
mơ bí ẩn, trong đó tôi đang nghe một bài giảng và 
ca hát ngợi khen ở một nơi xa lạ với nhiều người 
không đồng ngôn ngữ. Tôi sớm phát hiện ra đó là 
Giáo hội Trung ương Manmin.

 ◆
Tôi muốn biết thêm về nhà thờ và Mục sư trưởng 

Tiến sĩ Jaerock Lee. Tôi đã gặp bà Deborah Tang, 
Chủ tịch Nhà xuất bản Manmin Malaysia thông qua 
Chấp sự Lu Khai Seng. Tôi nghe về Phúc âm thánh 
thiện giải thích rõ ràng ý nghĩa thuộc linh được gắn 
liền trong Kinh thánh và trình bày con đường trở 
thành con cái thật của Đức Chúa Trời.

Tôi cũng được biết rằng những thứ với những 
hình ảnh nhất định như rồng đều là thần tượng. Tôi 
đã ném tất cả những thứ như vậy ở nhà. Sau đó, 
tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Các thành viên 
trong gia đình tôi bắt đầu đọc những cuốn sách của 
Tiến sĩ Lee bao gồm Sứ Điệp Thập Tự Giá, Thiên 
Đàng, Tầm Thước Đức Tin, Địa Ngục, và những 
sách khác. Chúng tôi được ban phước rất nhiều qua 
những sứ điệp nầy. Chúng tôi cũng đã kết nối với 
GCN TV và bắt đầu tham gia các lễ thờ phượng của 

Manmin.
Sau khi tôi nhận được lời cầu nguyện của 

Tiến sĩ Lee cho người bệnh trong mỗi lễ thờ 
phượng, tôi đã được chữa lành những cơn 
đau đầu kinh niên, trầm cảm và bệnh tim. 
Phước lành đến với công việc của chồng tôi, 
và chúng tôi trở thành một gia đình tràn đầy 
tiếng cười vui vẻ mà không còn cãi nhau.

Rất may, vào tháng 8 năm 2014, Chấp sự 
Lu Khai Seng và chúng tôi đã có một nơi để 
dâng lễ thờ phượng với nhau trong tòa nhà 
nơi ông có công viêc ở Sibu, Sarawak. Bây 
giờ khoảng 30 người nhóm lại và tham gia 
vào các lễ thờ phượng của Manmin và Nhóm 
cầu nguyện Đa-ni-ên qua GCN.

◆
Các thành viên trong gia đình tôi và tôi 

thường xuyên đến thăm Hàn Quốc để tham 
dự các buổi hội thảo của nhà thờ, các ký dưỡng linh 
mùa hè và các sự kiện đặc biệt. Mỗi lần chúng tôi 
đến thăm, chúng tôi chứng kiến những công việc 
của Đức Thánh Linh và trở nên tràn ngập tình yêu 
thương của Đức Chúa Trời và Chúa và thêm lên hy 
vọng về thiên đàng. Vì vậy, chúng tôi đến thăm Hàn 
Quốc bất cứ khi nào có thể. Phúc âm thánh thiện 
đẹp đã làm mới cuộc sống của tôi, khiến tôi được 
chữa lành, và gia đình tôi trở nên hạnh phúc.
Để đem lời sự sống đến với người khác, chúng 

tôi đã trưng bày 300 cuốn sách của Mục sư cao cấp 
trong công việc của chồng tôi và cũng quảng bá 
sách của ông trong các hội chợ sách. Tôi cảm ơn 
và tôn vinh Đức Chúa Jêsus Christ đã cho phép tôi 
gặp người mục tử quý giá, nhận được sự chữa lành 
và có một gia đình hạnh phúc trong đức tin chân 
chính.

Vào ngày 23 tháng 3 năm 2018, tôi bị một cơn 
đau dữ dội ở bụng. Tôi cảm thấy thứ gì đó giống 
như điện ở phía sau. Tôi cũng bị nhức đầu và sốt. 
Sau khi tôi uống một ít nước, tôi đã bị co giật và 
thậm chí còn khó tiểu.

Ngày hôm sau tôi có siêu âm và được biết bị viêm 
ruột thừa. Nó có thể phát triển thành viêm phúc 
mạc khi nó vỡ. Tôi đang gặp nguy hiểm nghiêm 
trọng. Nhưng tôi chắc chắn rằng tôi sẽ được chữa 
lành bởi lời cầu nguyện của Mục sư trưởng Tiến sĩ 
Jaerock Lee.

Tôi đã tham dự các nhà thờ khác trước khi tôi 
đến Manmin, nhưng tôi đã khát khao về thuộc linh. 
Trong sự cầu nguyện, tôi cầu xin Chúa hướng dẫn 
tôi đến một nhà thờ nơi tôi có thể nghe lời sự sống 
và gặp gỡ Đức Chúa Trời hằng sống. Sau khi cầu 
xin như vậy rất nhiều trong sự cầu nguyện, tôi được 
dẫn đến Nhà thờ Trung ương Manmin. Từ đó, tôi 
đã chứng kiến vô số những dấu hiệu, điều kỳ diệu, 
và những công việc đầy quyền năng đã xảy ra trong 
danh Chúa Giê-su Christ qua Mục sư trưởng. 

◆
Vào ngày 25, tôi đi nhà thờ trên xe lăn để nhận 

lời cầu nguyện của ông. Khi tôi nhận được lời cầu 

nguyện, tôi cảm thấy mát mẻ như thể một cái quạt 
đang hướng về phía ngực và bụng mình. Cơn gió 
mát làm tươi mới tôi và tôi được khỏi đau bụng 
ngay lập tức. Sau đó, tôi có thể đứng dậy khỏi xe 
lăn. Ngay sau đó tôi liền có thể bước đi! Vào ngày 
28, tôi làm siêu âm khác và cho thấy tôi đã được 
chữa lành viêm ruột thừa. Hallelujah!

◆
Tôi đã trải nghiệm quyền năng của Đức Chúa 

Trời nhiều lần. Một ngày nọ khi tôi thức dậy đầu tôi 
đập vào một vật cứng do sơ suất. Tôi bị co giật và 
buồn nôn, cảm thấy như toàn thân mình đông cứng 
lại. Vì vậy, tôi đã được đưa đến phòng cấp cứu tại 
bệnh viện. MRI của tôi cho thấy não bị chảy máu. 

Tuy nhiên, khi Mục trưởng cầu nguyện cho tôi 
trong danh Chúa Giêsu Christ, cơn đau đã sớm biến 
mất. Sau một vài ngày, tôi lại được kiểm tra y tế và 
được biết rằng tôi đã được khỏi bệnh. Tôi dâng lời 
tạ ơn và tôn vinh lên Đức Chúa Trời đã chữa lành 
tôi và ban phước cho tôi sống vui vẻ với lòng biết 
ơn. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến 
Mục sư trưởng, người giúp đỡ chúng tôi trong Chúa 
Giê-su Christ bằng lời cầu nguyện quyền phép của 
ông. 

Siêu âm & CT scan

▲ Trước khi cầu nguyện: 
phân ruột thừa và viêm gây viêm ruột thừa.

▼ Sau khi cầu nguyện: 
ruột thừa bị sưng và viêm trở nên bình thường.

Nữ chấp sự Kisuk Lee và con gái 
Deaconess Eunju Shin

“Tôi đã được chữa lành viêm ruột thừa bởi công 
việc của Đức Thánh Linh như một cơn gió mát!”

Chấp sự trưởng Kisuk Lee, 73 tuổi, Giáo xứ 1, Nhà thờ Trung tâm Manmin

Deaconess Hu Ann Hoong, 41 tuổi, Sarawak, Malaysia

“Tôi đã được chữa 
lành bệnh trầm cảm 

và bệnh tim và gia 
đình trở nên êm ấm!”

“Tôi
lành b

và b
đình trở
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Urim Books 

Giới Thiệu Trường hợp Chữa lành 1.

Xuất huyết não 
bởi Tiến sĩ LyubkaTancheva, Giám đốc WCDN 

Bulgaria

Giới Thiệu Trường hợp Chữa Lành 2.

Suy tim   
bởi Tiến sĩ Vahe Buniatyan, Giám đốc WCDN 

Armenia

Giới Thiệu Trường hợp Chữa Lành 3.

Bệnh Túi mật  
bởi Tiến sĩ Daniel Fuentes, Giám đốc WCDN 

Mexico

Nữ  C hấp  sự  D e a c o n e s s 
Youngsim Lee, 56 tuổi, Hàn 
Quốc bị đau đầu liên tục trong 
15 ngày. Sau khi cô ấy bị co giật 

trong một lúc, mắt cô ấy bị lác 
trong và phần bên trái cơ thể của cô 

ấy bị tê liệt. Cô mất ý thức. CT scan của cô cho 
thấy cô bị xuất huyết não ở thùy trán bên trái của 
cô. Ngày hôm sau, MRI của cô cho thấy bị chảy 
máu ở phía bên phải của chất trắng của não cô 
cũng như thùy trán bên trái.

Vào tháng 4 năm 2005, đó là ngày thứ ba sau khi 
cô bị xuất huyết não. Gia đình cô nhận được lời 
cầu nguyện của Tiến sĩ Jaerock Lee thay mặt cho 
cô trong khi cô nhập viện ở ICU, và cô tỉnh lại. 
Khi ông cầu nguyện cho cô lần thứ hai, tình trạng 
tê liệt của cô được giảm nhẹ. Sau lần cầu nguyện 
thứ ba, cô đã có thể bước đi và nhặt đồ vật. 

Vào ngày 4 tháng 5, hai tuần sau đó, MRI của 
cô cho thấy kích thước của tụ máu của cô đã giảm, 
và phù não cũng giảm xuống. Cô đã chụp CT chín 
tháng kể từ khi bắt đầu. Kết quả cho thấy rằng máu 
tụ của cô đã được hấp thu hoặc được hóa vôi mà 
không để lại bất kỳ u nang não nào. Cô đã được 
chữa lành hoàn toàn. 

Chị Maria Macuado, 24 tuổi,  
Peru đột nhiên bị đau bụng vào 
tháng 9 năm 2014. Xét nghiệm 
siêu âm của chị cho thấy sỏi mật 

16.5mm trong túi mật. Chị muốn 
được chữa lành bởi đức tin và nhìn 

lại những sai lầm trong quá khứ của mình. Trong 
khi đó, Tiến sĩ Jaerock Lee xuất hiện trong giấc 
mơ và cầu nguyện cho chị. Chị đã được thuyết 
phục về sự chữa lành và đã kiểm tra túi mật của 
mình một lần nữa. Kết quả xác nhận viên sỏi 
cỡ 16.5mm đã biến mất. Một ống mật thường là 
5mm, vì vậy sỏi mật không thể đi qua ống dẫn 
khi nó lớn hơn ống dẫn mật. Nhưng viên sỏi lớn 
đã biến mất! 

Chấp sự Munsaeng Kim, 59 
tuổi, Hàn Quốc bị đau bụng dữ 
dội đột ngột vào tháng 6 năm 
2017. Xét nghiệm y khoa cho 
biết rằng đó là viêm túi mật do 
hoại tử. CT scan cho thấy túi mật 
của ông bị viêm nặng, một số phần của nó đã bị 
xói mòn, và mủ đã lan rộng. Nhưng ông đã nhận 
được lời cầu nguyện của Tiến sĩ Jaerock Lee bởi 
đức tin và sau đó, túi mật bị xói mòn và vỡ của 
ông bình phục. Ông không uống bất kỳ loại thuốc 
kháng sinh hoặc thuốc giảm đau nào. 

Chị Tatiana Tabaranu, 57 tuổi, 
ở Moldova bị suy tim, gan phình 
to, phổi và rối loạn tuần hoàn. Cả 
hai chân và khuôn mặt của bà bị 

sưng, bụng phát trướng, và khó 
thở. Bác sĩ nói rằng bà cũng bị phì đại 

tim và sự cố của tim đã gây ra các bệnh. Ông nói 
thêm rằng bà sẽ chết trong hai tuần nếu không điều 
trị thích hợp.

Con trai đầu của bà đã gửi yêu cầu cầu nguyện 
cho bà đến Dr. Jaerock Lee. Vào ngày 24 tháng 12 
năm 2014, Tiến sĩ Lee đã cầu nguyện cho bà trong 
buổi thờ phượng của nhà thờ bằng cách gọi tên bà. 
Bà đã nhận được lời cầu nguyện xem lễ thờ phượng 
được ghi lại. Sau đó, bà cảm thấy thứ gì đó chặn 
trái tim mình biến mất. Bà cảm thấy tim mình hoạt 
động bình thường và bắt đầu thở tốt. Ngày hôm sau 
vết sưng trên khắp cơ thể bà giảm xuống và bà hồi 
phục nhanh chóng. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2015, 
bà đã trở nên hoàn toàn bình thường. Chẳng bao lâu 
sau, bà có thể tự đi lại, di chuyển và thậm chí nhảy 
cách dễ dàng. 

Kết quả MRI

▲ Xuất huyết não được phát hiện ở những phần lớn ở cả hai bên 
trong não của cô, nhưng sau khi cầu nguyện thì khối máu tụ biến 
mất. 

Kết quả siêu âm

▲ Trước khi cầu nguyện: có một viên sỏi mật 16,5mm trong túi 
mật của chị
▶ Sau lời cầu nguyện: viên đá đã biến mất sau khi chị nhận được 
lời cầu nguyện của Tiến sĩ Lee trong giấc mơ của mình

CT scan

▲ Trước khi cầu nguyện: túi mật của ông bị hoại tử, thủng và 
phản ứng viêm nghiêm trọng
▶ Sau sự cầu nguyện: túi mật của ông trở nên bình thường 
sau khi cầu nguyện

“Đức Chúa Trời là Đấng hằng sống là Đấng Chữa lành chúng ta!”
Trong Hội nghị Y học Cơ Đốc Quốc tế lần thứ 15 của WCDN, các công việc chữa lành được bàyy tỏ qua lời cầu nguyện của Tiến sĩ 

Jaerock Lee đã được giới thiệu và những sự ấy tôn vinh Đức Chúa Trời hằng sống là Đấng đang hành động ngay cả ngày nay.

“Tôi đã rất ấn tượng bởi trường hợp chữa bệnh xuất 

huyết não của cô ấy. Tôi nhìn thấy quyền năng của Đức 

Chúa Trời! Cô ấy đã được đưa đến bệnh viện do xuất huyết 

não nhưng một vài ngày sau khi cầu nguyện tất cả các triệu 

chứng của căn bệnh đã biến mất. Điều nầy không thể được 

giải thích ngoại trừ qua công việc của Đức Chúa Trời bởi sự 

cầu nguyện. Xuất huyết não là một tình trạng rất nghiêm 

trọng. Nếu không được điều trị thích hợp, nó sẽ làm tê liệt 

các bộ phận cơ thể và gây tổn hại nghiêm trọng đến sức 

khỏe. Việc phục hồi chỉ là qua phẫu thuật nhanh chóng, 

nhưng cô ấy được chữa lành chỉ bởi lời cầu nguyện và 

quyền phép của Đức Chúa Tời. Ngợi ca Chúa!”

“Đây là một trường hợp rất thuyết phục về sự 
chữa lành thiên thượng. Bà ấy được chữa lành chỉ 
bởi sự cầu nguyện mà không cần bất kỳ sự trợ 
giúp y học nào. Toàn bộ cơ thể của bà bị sưng do 
tâm thất phải bị phù do phổi và các mạch máu 
tim bị rối loạn, gây ra rối loạn hô hấp. Bà ấy sắp 
chết nhưng được chữa lành bởi lời cầu nguyện! Vì 
quá trình sinh học của việc giảm sưng là rất phức 
tạp, thật đáng kinh ngạc là sự sưng trên toàn bộ 
cơ thể của bà đã biến mất. Thật ngạc nhiên! Hơn 
nữa, Tiến sĩ Jaerock Lee đã cầu nguyện cho bà ở 
Hàn Quốc và bà đã nhận được lời cầu nguyện ở 
Moldova ở châu Âu. Công việc chữa lành vận hành 
xuyên không gian và thời gian thực sự là công 
việc của Đức Chúa Trời!”

➜

▲ Toàn bộ cơ thể của bà bị phù nề do biến dạng tim, một dạng 
bệnh tim sung huyết phổi và khiến khó thở. Nhưng sau khi cầu 
nguyện vượt không gian và thời gian, phù nề khắp cơ thể của bà 
đã biến mất.

Trước và sau khi cầu nguyện

➜
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