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Bà Yang Xiangbin tự xưng là Chúa Kitô thứ hai 

Và Giáo phái “Thiên Chúa Cha Toàn Năng” ở Nagaland 

Giáo hội (Thanh Tẩy) Báp-tít ở Ấn Độ đang lo âu vì tín hữu của họ đang bị lung lạc, 

hoang mang trước tin một Giáo phái cho hay Chúa Giêsu Kitô đã trở lại trần gian dưới 

hình dạng một phụ nữ. 

Các nhà lãnh đạo Giáo hội Bap-tít ở tiểu bang Nagaland, nằm ở phía đông bắc Ấn Độ, 

lo ngại việc một giáo phái theo Chúa Kitô ở Trung Quốc đã thu hút hàng nghìn thanh 

thiếu niên của họ bằng một giáo lý sai lầm. 

Giáo phái “Thiên Chúa Cha Toàn Năng” (The Church of Almighty God), xuất hiện ở 

Trung Quốc cách đây khoảng ba thập niên cho hay một phụ nữ tên là Yang Xiangbin 

chính là Chúa Kitô thứ hai. 

 

 

Các phụ nữ của giáo phái đang cầu 
nguyện & đọc kinh thánh                            

của Giáo phái dưới tựa đề: 

Lời xuất hiện nơi xác phàm 

 

 



Mục sư Zelhou Keyho, tổng thư ký của Giáo Hội Bap-tít ở Nagaland (NBCC) 

cho biết "theo tin đang xâm nhập vào lãnh thổ của Giáo hội", như trong một 

văn thư gửi cho tất cả các giáo xứ và các vị lãnh đạo của Giáo hội Bap-tít 

trong tiểu bang. 

Bà Yang Xiangbin, còn được gọi là Lightning Deng, và người sáng lập ra 

giáo phái là Zhao Weishan đã đào thoát khỏi Trung Quốc vào năm 2000, 

sau khi bị chính phủ Trung Quốc ra lệnh cấm, vì tổ chức chống lại Đảng 

Cộng sản Trung Quốc. 

Văn thư của Mục sư Keyho cho biết: "Giáo phái này" là một nhóm được tổ 

chức chặt chẽ, nhiệt tình hướng về tương lai qua những phương tiện truyền 

thông như xuất bản báo chí, mở nhiều trang Facebook và nhiều tác phẩm 

thánh kinh nghệ thuật đầy màu sắc và hấp dẫn." 

Giáo phái này tuyên bố rằng Chúa đang nói với nhân loại qua bà Yang, 

người mà "tất cả những giảng dậy của bà được viết thành sách như những 

mặc khải từ Chúa và được xuất bản, quảng bá qua sách báo, video, phim 

ảnh nghệ thuật và nhiều hình thức truyền thông khác". 

  
Tín đồ của Giáo phái Bap-tít                              
ở Nagaland trong một đại lễ. 

Hội đồng Giáo hội Bap-tít là cơ 
quan cao nhất có gần 1.500             
nhà thờ Bap-tít ở Nagaland. 

 

Hội đồng Giáo hội Bap-tít là cơ quan cao nhất có gần 1.500 nhà thờ Bap-tít 

ở Nagaland, nơi mà những người tin vào Chúa Kitô chiếm 90% trên tổng 

dân số hai triệu người. Đa số theo đạo Thiên chúa, thuộc về giáo phái Báp-

tít. 

Người đứng đầu của Giáo hội Naga Bap-tít là mục sư Y.Z. Ovung, ở Lotha 

nói với UCA rằng "tình hình đáng lo ngại vì giáo lý sai lầm của một đạo giáo 

đang được lan truyền. Họ thu hút nhiều thanh niên qua các phương tiện 

truyền thông, các cơ sở vật chất và các thiết bị điện tử tân thời". 



Vị mục sư cho biết những người trẻ ở Naga "dễ bị cuốn hút bởi những chiến 

dịch khôn ranh như vậy. Một số là tín đồ theo đạo vì họ được sinh ra trong 

các gia đình có đạo. Họ hầu như không biết về giá trị, nội dung chân lý và 

giáo lý thực sự của tôn giáo". 

 

  
Các thành viên của “Thiên Chúa Cha 

Toàn Năng”, học hỏi Kinh thánh 
Các thành viên của “Thiên Chúa Cha Toàn 

Năng”, trong nghi lễ 

 

Mục sư Ovung mong ước chính phủ hãy quan tâm đến vấn đề này: "Đây là 

một trường hợp mưu mẹo lạm dụng các công nghệ hiện đại để thu hút 

những người đơn sơ. Chính phủ cần phải cẩn trọng, vì những nhóm như vậy 

có thể bị lợi dụng để lan truyền những bạo lực." 

Trang Facebook của giáo phái này có khoảng 137.000 người theo dõi. Họ 
tuyên bố giáo phái của họ có văn phòng tại các nước như: Mỹ, Anh, Hàn 
Quốc, Canada, Úc, Tân tây lan (New Zealand), Hồng Kông, Đức và Pháp. 
Tuy nhiên, giáo phái của họ chưa có văn phòng ở Nagaland hoặc ở bất cứ 

nơi nào ở Ấn Độ. 

Nguồn: https://www.ucanews.com/news/chinese-female-jesus-worries-

Bap-títs-in-indian-state/89257 
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