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„Cheile binecuvântării sunt în Biblie!”
Al 18-lea concurs cu întrebări din Biblie organizat de misiunea bărbaţilor

După serviciul de duminică seara, în data de 16 
septembrie 2018, a fost organizat în biserica centrală 
cel de-al 18-lea concurs cu întrebări din Biblie şi a 
fost transmis prin intermediul internetului.

Pastorul principal Dr. Jaerock Lee a pus accentul 
pe Cuvântul lui Dumnezeu şi pe rugăciune pentru 
sfinţenie după cum ni se spune în Timotei 4:5: 
„pentru că este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu 
şi  pr in r ugăciune”.  El  ne -a îndemnat să ne 
înarmăm cu Cuvântul lui Dumnezeu prin citirea 
zilnică a unui capitol şi memorarea unui verset 
din Biblie, precum şi prin studierea ciclurilor 
de predici „Capitolul dragostei”, „Fericirile” şi 
„Cele nouă roade ale Duhului Sfânt” pentru a ne 
sfinţi şi pentru a ne asemăna cu Dumnezeu, care 
este esenţa vieţii de credinţă. Pentru a încuraja 
membrii, s-a început includerea versetelor biblice 
în buletinul săptămânal al bisericii, iar misiunea 
bărbaţilor a început să organizeze concursul anual 
cu întrebări biblice. 

Nouăzeci şi doi de participanţi (70 din biserica 
centrală şi 26 din filialele bisericii) au ajuns în finală 
după ce au trecut prima şi a doua etapă preliminară 
care avuseseră loc în 26 august 2018. Întrebările 
din concurs au provenit din versetele incluse în 
buletinele săptămânale ale bisericii de-a lungul 
anului (din august 2017 până în iulie 2018). Au fost 
diverse întrebări inclusiv câteva care se pot aplica la 
viaţa de zi cu zi. Au avut de asemenea şi un test şi o 
extragere pentru cei din audienţă.

Fratele Juel Park a ajuns în finală trei ani la rând 
cu tatăl său, pastorul Heungyoung Park (Daejeon). 
El a spus următoarele: „Am început să memorez 
versete biblice de la vârsta de şase ani. În timp ce 
ascultam predicile, mi-a atras atenţia faptul că am 
auzit câteva versete pe care le-am memorat. Acest 
lucru este benefic atât pentru duhul cât şi pentru 
sufletul meu şi m-a ajutat să-mi exersez capacitatea 
de memorare. Am avut cele mai bune rezultate la 
învăţătură din şcoală în semestrul trecut şi am fost 

foarte fericit”.
Diaconiţa principală Byunghee Jeon a ajuns 

în finală cu fiul ei, fratele Seokki Cho, şi fiica 
sa, păstoriţa Minkyung Cho. Ea a declarat: „Am 
încercat să găsesc o modalitate de a-I fi plăcută lui 
Dumnezeu, de aceea am participat. A fost o onoare 
să ajung în finală şi se datorează doar harului lui 
Dumnezeu. Sunt nespus de binecuvântată prin 
memorarea de versete biblice şi mă simt atât de bine 
când îmi revin în minte pe parcursul zilei”.

Marele premiu a fost obţinut de pastorul Hyunju 
Kim. Ea a primit o plăcuţă şi un bilet pentru 

pelerinaj. Premiul de aur a fost acordat diaconului 
Sangkyun Kim (Misiunea canadiană), cel de 
argint a fost obţinut de diaconiţa Kehyun Ahan şi 
de pastorul Heungyoung Park (Daejeon), iar cel 
de bronz a fost acordat pastorului Namsuk Heo 
(Daejeon), diaconiţei Seungju Lee (Misiunea 
canadiană) şi diaconiţei Sunyoung Kim (Masan). 
Fiecare a primit o plăcuță și bani. De asemenea, 
toți ceilalți participanți care au ajuns în faza finală 
au primit un Premiu de încurajare și, de asemenea, 
bani. Ceilalți participanți au primit Premiul de 
participare.

Din 4 până în 5 septembrie 
a avut loc în Biserica Mae 
S a i  (a  p a s t o r u l u i  K u n 
J a e y o t)  d i n  d i s t r i c t u l 
M a e  S a i ,  d e  l â n g ă 
graniţa dintre Tailanda şi 

Myanmar, seminarul pentru 
p a s t o r i  d i n  s p a ţ i u l  i n d o -

chinez la care au par t icipat aproximativ 
o sută de pastori din Tailanda, Myanmar, 
Laos şi Vietnam.

Pa s t o r u l  Ja ewon  L e e  (de  l a  Bi se r ica 
M a n m i n  C h i a n g  R a i )  a  ţ i n u t  p r e d i c a 
„C u l t iv a r e a  u m a n ă  a  l u i  D u m n e z e u”, 
„Motivul pentru care Dumnezeu a aşezat 
pomul cunoştinţei binelui şi răului” şi „De 
ce este Isus singurul nostru Mântuitor?” 
Aceste predici s-au bazat pe seria de predici 
ale pastorului pr incipal Dr. Jaerock Lee 
„Mesajul cr uci i”,  „Duh, suf let  şi  t r up”. 

Par t icipanţ i i  şi-au expr imat mulţumirea 
faţ ă de Dr.  Lee care a expl icat  voia lu i 
Dumnezeu cu privire la cruce şi dragostea 
lui Dumnezeu pr in inter pretarea clară a 
Bibliei prin inspiraţia Duhului Sfânt. 

Pastorii care au participat au înţeles voia 
minunată a lui Dumnezeu şi taina Lui în 
Creaţie şi în cult ivarea umană precum şi 
însemnătatea spir ituală a crucii. Au fost 
în unitate prin Duhul Sfânt prin mărturii, 
laudă şi întâlniri de rugăciune. 

Seminarul pentru pastori din spaţiul indo-chinez
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Înainte să-Şi dea ultima suf lare 
pe cruce, cu toată puterea care Îi 
mai rămăsese, Isus a rostit ultimele 
cuvinte. Sunt cunoscute ca „Ultimele 
şapte cuvinte ale lui Isus de pe 
cruce”. În continuarea ultimei ediţii, 
haideţi să discutăm azi cel de-al 
treilea lucru rostit de El pe cruce. 

1. „Femeie, ia-tă fiul tău!”

Î n  Ioa n  19:26  c i t i m „Câ nd  a 
văzut Isus pe mama Sa, şi lângă ea 
pe ucenicul pe care-l iubea, a zis 
mamei Sale: «Femeie, iată fiul tău!» 
Apoi, a zis ucenicului: «Iată mama 
ta!»” Aici „fiu” se referă la ucenicul 
pe care-l iubea Isus – adică Ioan. 
Isus îi cere Mariei să-l privească pe 
Ioan ca pe fiul ei. 

De ce a spus Isus: „Femeie, ia-tă 
fiul tău?” Un lucru pe care trebuie 
să îl observăm aici este că Isus i s-a 
adresat fecioarei Maria cu „femeie”. 
Biblia nu consemnează nicăieri vreo 
situație în care Isus să i se fi adresat 
fecioarei Maria cu „mamă”.

Cuvâ nt u l  „ ma mă” d i n  ca r t ea 
Ioan a fost folosit din perspectiva 
autorului, Ioan, nu a lui Isus. În 
Ioan 2 citim despre întâmplarea în 
care Isus a transformat apa în vin, 
unde din nou i s-a adresat fecioarei 

Mar ia  cu  „ femeie”.  Aceas t a  se 
datorează faptului că fecioara Maria 
nu putea f i mama lui Isus. Cum 
ar putea f i fecioara Maria mama 
lui Isus, care era deopot r ivă cu 
Dumnezeu (Filipeni 2:6) şi era Fiul 
lui Dumnezeu din Trinitate?

Dumnezeu este din veşnicie în 
veşnicie şi spune că „EU SUNT 
CEL CE SU NT” (Exodul 3:14); 
nimeni nu I-a dat naştere şi nu I-a 
dat f iinţă. Prin urmare, Isus care 
are chipul lui Dumnezeu nu îi putea 
spune fecioarei Maria, care este o 
simplă f iinţă creată, „mamă”. Pe 
lângă aceasta, fecioara Maria nu 
putea fi mama lui Isus din punct de 
vedere biologic. Oamenii iau fiinţă 
prin combinaţia spermei cu ovulul, 
însă Isus a fost conceput prin Duhul 
Sfânt.

Dacă un copil  s-a născut pr in 
inseminare artificială, putem spune 
că femeia care îl aduce pe lume 
este „mama” sa? Dacă copilul a fost 
ţinut la incubator o vreme, putem 
spune că incubatorul este „mama”? 
Tot astfel, Isus nu i-a spus fecioarei 
Mar ia „mamă” doar pent ru că a 
stat în pântecele ei înainte să vină 
pe lume. Nu este plăcut înaintea lui 
Dumnezeu dacă oamenii ar trata-o 
pe fecioara Maria ca fiind mama lui 
Isus şi i s-ar închina ca unui idol.

După cum ne spune Dumnezeu 
în Exodul 20:3-4: „Să nu ai alţ i 
dumnezei afară de Mine, Să nu-ţi 
faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare 
a…” nu t rebuie n iciodată să ne 
facem, să slujim sau să ne închinăm 
la idoli sau la vreo fiinţă creată. 

Următoarele cuvinte ale lui Isus: 
„Femeie, iată fiul tău!” aveau scopul 
de a o mângâia pe fecioara Maria. 
După ce a văzut cum preaiubitul ei 
Isus a îndurat chinuri de negrăit, 
fecioara Maria avea inima sfâşiată 
de durere şi într istare. Astfel că 
Isus, care purta de grijă şi în cele 
mai mărunte lucruri, nu a uitat-o 
pe fecioara Maria nici în ultimele 
momente ale vieţii şi i l-a oferit pe 
ucenicul Său, Ioan, ca pe un fiu, ca 
sprijin.

2. „Iată mama ta!”

Ioan 19:27 continuă astfel: „Apoi, 
a zis ucenicului: «Iată mama ta!» Şi, 
din ceasul acela, ucenicul a luat-o 
la el acasă”. Biblia ne spune că de 
atunci încolo Ioan a luat-o pe fecioara 
Maria la el acasă ca pe o mamă. După 
ce L-a născut pe Isus ca fecioară, 
Maria a născut mai mulţi copii cu 
soţul ei Iosif. Isus însă nu a cerut 
celorlaţi copii ai Mariei şi ai lui Iosif 
să aibă grijă de ea, ci i-a încredinţat 
ucenicului Ioan această sarcină.

Ce putem vedea cu claritate de aici? 
Scriptura ne spune în Filipeni 3:20 
că „cetăţenia noastră este în ceruri, 
de unde şi aşteptăm ca Mântuitor 
pe Domnul Isus Hristos”. Copiii lui 
Dumnezeu care au primit mântuire 
aparţin Cerului. Copiii lui Dumnezeu 
care L-au primit pe Domnul şi ale 
căror nume sunt scrise în Cartea vieţii 
alcătuiesc o familie care Îl slujeşte pe 
Dumnezeu ca Tată. 

Dumnezeu este sursa vieţii. Deşi 
f iecare ne-am născut din părinţi 
biologici, sperma şi ovulul părinţilor 
le-au fost date de Dumnezeu. Când 
trasăm arborele genealogic, vedem că 
strămoşul tuturor oamenilor, Adam, 
a venit tot de la Dumnezeu. El a făcut 
trupul lui Adam şi a suflat în nările 
lui suflare de viaţă, prin urmare viaţa 
noastră este de la Dumnezeu. Chiar 
dacă un bărbat şi o femeie ar urma să 
se căsătorească, nu ar putea concepe 
o altă viaţă fără ca Dumnezeu să 
îngăduie, pentru că autoritatea de 
da un duh copilului aparţine tot lui 
Dumnezeu.

Pe măsură ce ştiinţa şi tehnologia 
s -au dez volt a t  la  u n n ivel  f ă ră 
precedent, s-au iscat şi controverse cu 
privire la clonarea umană, dar niciun 
om nu şi-a putut crea duhul propriu. 
Oamenii pot să reproducă trupul, dar 
din moment ce trupul reprodus nu 
are duh, nu este diferit de animale şi 
nu poate fi considerat fiinţă umană. 
Mai mult, sexul, caracteristicile, 
înfăţişarea şi alte trăsături nu pot fi 
decise de către părinţi.

Faptul incontestabil este că doar 

Dumnezeu stăpâneşte peste vieţile 
oamenilor. Doar Dumnezeu dă duh 
oamenilor, El domneşte peste viaţă, 
moarte, blesteme și binecuvântările 
omenirii şi acest Dumnezeu este Tatăl 
nostru spiritual. Dacă oamenii trăiesc 
după dorinţele lumeşti, f ără a se 
încrede în El, astfel de oameni nu pot 
să-L numească „Tată!” (Ioan 8:44).

Pr in u rmare, chiar dacă avem 
legături de sânge cu alţi oamenialte 
persoane pe pământ, nu vom locui 
alături de ei în Cerul veşnic dacă nu 
cred în Domnul. Isus ne-a spus despre 
acest lucru în Matei 12:5: „Căci 
oricine face voia Tatălui Meu care este 
în ceruri, acela Îmi este frate, soră şi 
mamă” şi ne-a vorbit despre adevărata 
familie, care este familia spirituală.

Noi trebuie să ne iubim şi să ne 
slujim familia biologică, dar înaintea 
lui Dumnezeu dragostea spirituală 
este cea care are valoare. Dragostea 
a d e v ă r a t ă  n u  î n s e a m n ă  s ă  n e 
supunem şi să iubim o familie care Îl 
huleşte pe Dumnezeu şi care umblă 
pe căi care sunt împotriva voii Lui. 

Să presupunem că părinţii şi fraţii 
biologici îi spun cuiva din familie: 
„Nu te duce la biserică” sau „Vino cu 
mine să săvârşim un act criminal”. 
Dacă acea persoană îi urmează, nu 
merge pe calea dragostei, ci a morţii. 
Prin urmare, trebuie să ne iubim şi 
să ne slujim părinţii şi fraţii, dar să 
o facem în limitele adevărului. Mai 
mult, dacă avem o iubire adevărată 
pent r u famil ia  noast ră ,  t rebuie 
ca în primul rând să le predicăm 
Evanghelia şi să-i conducem la Cer. 

Dragi fraţi şi surori în Christos, 
vedem cât de multă dragoste se 
ascunde în cuvintele rost ite  de 
Isus în a treia frază în timp ce era 
răstignit, ca să o mângâie pe Maria 
care era întristată. Domnul nostru ne 
spune, de asemenea, că toţi fraţii şi 
surorile Lui sunt adevărata noastră 
familie. Mă rog în numele Domnului 
să  aju ngeţ i  să  î nţelegeţ i  i n ima 
Domnului mai bine, să Îl iubiţi pe 
Dumnezeu mai mult şi să împărtăşiţi 
unii cu alţii dragostea spirituală în 
Domnul. 

●●●

Ultimele şapte cuvinte ale 
lui Isus de pe cruce (2)

„Când a văzut Isus pe mama Sa, şi 
lângă ea pe ucenicul pe care-l iubea, 
a zis mamei Sale: «Femeie, iată fiul 
tău!» Apoi, a zis ucenicului: «Iată 

mama ta!» Şi, din ceasul acela, 
ucenicul a luat-o la el acasă” 

(Ioan 19:26-27).

Pastorul principal Dr. Jaerock Lee

1. Biserica Centrală Manmin crede că Biblia este Cuvântul inspirat al lui  
 Dumnezeu, care este perfect şi desăvârşit.
2. Biserica Centrală Manmin crede în unitatea şi lucrarea Dumnzeului trinitar:  
 Dumnezeu Tatăl Sfânt, Dumnezeu Fiul Sfânt şi Dumnezeu Duhul Sfânt.
3. Biserica Centrală Manmin crede că suntem iertaţi de păcatele noastre doar  

 prin sângele răscumpărător al lui Isus Cristos.
4. Biserica Centrală Manmin crede în învierea şi înălţarea la Cer a lui Isus Cristos,  
 în a doua venire, în cei o mie de ani şi în Cerul veşnic.
5. Membrii Bisericii Centrale Manmin îşi mărturisesc credinţa prin „Crezul  
 Apostolilor” de fiecare dată când se strâng împreună şi îl cred în totalitate. 

Mărturisirea de credinţă

Adresa: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
Telefon: 82-2-818-7047  Fax: 82-2-818-7048
Website: www.manmin.org/english  
               www.manminnews.com
Email: manminen@manmin.kr
Editor: Dr. Jaerock Lee
Redactor şef: Geumsun Vin 

Romanian

Material publicat de Biserica Centrală Manmin

 „El [Dumnezeu], care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile.” (Faptele Apostolilor 17:25)
 „În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” (Faptele Apostolilor 4:12)
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M - a m  n ă s c u t  î n t r- o  f a m i l i e  c r e ş t i n ă  ş i 
f recventam biser ica , dar nu duceam o viaţă 
de  c reş t i n  cu m t rebu ie.  M-am căsător i t  î n 
2006.  Soţ u l  e ra  c reş t im şi  m i-am re î n noit 
interestul în viaţa de creştin şi am început să 
citesc Biblia. Am cit it , de asemenea, căr ţ ile 
Dr. Jaerock Lee Mesajul Cr ucii  şi  Cer ul  pe 
care mi le dăduse mama. Am fost nespus de 
binecuvântată prin aceste căr ţi şi după ce le-
am citit am ascultat deseori predicile sale pe 
site-ul bisericii. 

În 2011, am instalat acasă un receptor pentru 
GCN şi  ast fel  am pr imit  resu rse spi r it uale 
pr in difer itele sale programe. Am început să 
f recventez împreună cu soţul meu serviciul 
de  sea r a  a l  b i se r ic i i  Ma n m i n  Nagoya .  La 
acea v reme, soţul meu suferea de tulburăr i 
emoţionale, dar a fost eliberat după ce a primit 
r ugăciunea pastor u lu i  pr incipal  pent r u cei 
bolnavi. M-am umplut de bucur ie pent ru că 
pr in intermediul mesajelor am putut să dau 
la  o  pa r te  lucr u r i le  rele  ca re  se  adunaseră 
în in ima mea şi  am put ut  să mă apropi i  de 
Dumnzeu. Am fost atât de recunoscători. 

Î n să  cu  t r ece rea  t i mpu lu i ,  v ia ţ a  mea  de 
credinţă a devenit o rutină, iar credinţa mea 
s-a răcit. În 27 mai 2018, am simţit un frison şi 
durere şi aveam simptome de infecţie urinară. 

Sufer isem şi înainte de infecţ ie ur inară dar 
am fost vindecată prin rugăciunea pastorului 
p r i n c i p a l .  D e  d a t a  a c e a s t a  î n s ă  n u  s - a 
ameliorat. Când s-a agravat, trebuia să merg 
la baie la f iecare treizeci de minute sau 
la o oră. La acea vreme, am auzit că 
termenul limită pentru înscrierea la 
Tabăra de vară Manmin 2018 pentru 
cei din alte ţăr i era 17 iunie. M-am 
înscris şi am început să mă pocăiesc 
de credinţa mea căldicică. Mi-am 
reînnoit inima. 

Pe 4 iu l ie,  mama mea s-a prăbuşit 
dator it ă unei hemoragi i  cran iene şi  a 
fost operată imediat. După operaţie, abia 
putea să îşi mişte piciorul stâng. Mi-a 
fost milă de ea şi m-am pocăit în locul ei 
şi am cerut mila lui Dumnezeu. Apoi, El a 
binecuvântat-o și s-a refăcut repede.

Pe 10 iulie, a reuşit să meargă cu un cadru 
în timpul sesiunii de terapie. Însă abia îşi 
putea mişca piciorul stâng şi avea agnozie 
spa ţ ia lă  u n i la t e r a lă  s t â ngă  (o  cond i ţ ie 
neuropsihologică prin care se observă un 
def icit de atenţie şi percepţie într-o par te 
a câmpului vizual, dar nu este o tulburare 
de vedere). Ea putea vedea doar o treime din 
câmpul vizual. 

În iulie 25, am trimis cererile de rugăciune 
pent r u mine şi  pent r u mama mea la 

Bise r ica  Cent r a lă  Ma n m i n  pent r u 
a ne înscr ie pent r u Tabăra de vară 
Manmin. Chiar după ce ne-am înscris, 

s -a întâmplat  ceva u imitor.  Am 
î nceput  să  mă si mt  mult  mai 

bine! A doua zi, mama mea a 
putut să umble fără cadru!
Pe 6 august, prima seară din 

t a b ă r ă ,  a m  p r i m i t  r u g ă c iu ne 
pentru bolnavi. După rugăciune, 

am fost complet vindecată. Nu am 
mai avut nicio durere sau problemă. 

Am dormit buştean în acea noapte.
Ma ma mea ,  ca re  e r a  î n  Japon ia , 

ş i-a  reven it  î n  bu nă măsu ră  când a 
pr imit rugăciune în pr ima zi. A spus 

că simptomele de neglijare unilaterală 
stângă s-au ameliorat până într-acolo că 
putea să vadă toate numerele de pe ceasul 
e i  d ig it a l .  Î na inte  putea să  vadă doa r 
jumătate din ele. Eram atât de bucuroasă! 
Î i  d a u  t o a t ă  mu l ţ u m i r e a  ş i  s l av a  l u i 

D u m nezeu ca re  m-a  v i ndecat  ş i  ca re  a 
atins-o pe mama trecând dincolo de spaţiu şi 

timp. Îmi exprim gratitudinea faţă de pastorul 
principal.

În martie 2018, am simţit o senzaţie de răceală şi 
o durere în umărul stâng. Nu am putut dormi din 
cauza durerii. Am suportat durerea gândindu-mă că 
se va ameliora cu timpul. Însă durerea şi senzaţia de 
rece s-au agravat. La începutul lunii apr ilie m-am 
dus la spital şi mi-au făcut o tomografie. Am primit 
diagnosticul de „umăr îngheţat”. 

Am primit o injecţie şi am primit medicamente care 
să îmi amelioreze durerea şi am avut terapie f izică 
luni de zile. Simptomele păreau că se îmbunătăţesc 
o vreme, dar durerea persista. Nu îmi puteam ridica 
mâna stângă și nu o puteam mişca spre spate. 

At u n c i  m - a m  p o c ă i t  c ă  nu  m - a m  î n c r e z u t  î n 
Dumnezeu şi  m-am hotărât să pr imesc vindecare 
prin credinţă. Am aruncat toate medicamentele şi nu 
m-am mai dus la terapie fizică. Am încercat să găsesc 
lucruri de care să mă pocăiesc pentru că nu am trăit 
în ascultare de Cuvânt. Am vrut să primesc vindecare 
prin puterea lui Dumnezeu şi cu această dorinţă m-am 
r ugat în Întâln i rea de r ugăciune Daniel şi  postul 
parţial din 9 iulie.

În t imp ce mă gândeam la o modalitate de a-I f i 
plăcut lui Dumnezeu, mi-au trecut prin minte Ştirile 
Manmin şi am început să le dist r ibui celor din jur 
pent ru a mă pregăt i să pr imesc răspuns la Tabăra 
de vară Manmin 2018. Mi s-a cerut să voluntar iez 
cu o echipă care merge înainte de începerea taberei 
pentru a pregăti evenimentele care urmau să aibă loc, 
inclusiv competiţia sportivă, prin urmare am dat curs 
acestei cereri şi am fost foarte fericit. 

După seminar, pe 6 august, când Rev. Soojin Lee s-a 
rugat pentru bolnavi cu batista peste care se rugase 
pastorul principal (Faptele Apostolilor 19:11-12) am 
primit rugăciunea cu credinţă.

În acel moment, am simţit ca şi cum aş f i avut o 
compresă rece pe umăr. Am încercat să îmi mişc 
brațul înainte şi înapoi. Nu mai avem deloc durere! 
Î i sunt recunoscător şi Î i dau slavă lui Dumnezeu 
care m-a vindecat de umărul îngheţat şi Domnului 
care m-a mânt uit  cu d ragoste pr in cr uce.  Î i  sunt 
recunoscător, de asemenea, pastorului principal care 
s-a rugat pentru mine necontenit.

Sora Nakagawa Megumi, vârsta 37 ani, Biserica Manmin Nagoya, Japonia

Diaconul Taeoh Kim, vârsta 57 de ani, Biserica Centrală Manmin

„Lucrările extraordinare ale lui Dumnezeu au 
început să aibă loc după ce ne-am înscris ca 

participanţi la tabără!”

„Umărul meu îngheţat a fost vindecat 
după ce am simţit o senzație asemănătoare 

aplicării unei comprese reci!”
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„Cheile binecuvântării sunt în Biblie!”
În 2008, am primit de la un prieten un DVD 

intitulat „Puterea”. Am fost atins profund de 
faptul că lucrăr i puternice precum cele care 
sunt scrise în Biblie au loc și azi şi am vizitat 
Biser ica Centrală Manmin pentru a-l întâlni 
pe pastorul pr incipal Jaerock Lee. Pe lângă 

faptul că era pl in de blândeţe 
şi pr ietenos, emana o mare 
autoritate spirituală.

A m fost  u mplut  de 
D u h u l  S f â n t 
ş i  a m  p r i m i t 
r u g ă c i u n e a 
l u i  p e  b a t i s t a 
me a .  A m au z i t 
c ă  î n  b i s e r i c ă 
a u  l o c  l u c r ă r i 
e x t r a o r d i n a r e 
c u m  a r  f i 
v i n d e c ă r i  d e 
boli şi eliberare 

de demoni  pr in bat is te  şi  şor ţ u r i  cum s au 
rugat şi pe vremea apostolului Pavel (Faptele 
Apostolilor 19:11-12).

După aceea, i-am ascultat mesajele spirituale 
pe  GC N şi  am î n reg is t r a t  bi se r ica  mea ca 
filială a bisericii Manmin în mai 2009.

Lucrările lui Dumnezeu prin batistă au fost 
mai uimitoare decât mi-am imaginat.  Când 
am aşezat-o pe bolnavi şi  m-am r ugat  pr in 
credinţă, şchiopii au început să umble, o fată 
ca re îşi  pie rduse cunoșt inț a  şi  avea t r upul 
paral izat în u r ma unui accident mașină s-a 
f ăcut bine, iar o adeptă a şamanismului L-a 
pr imit pe Domnul împreună cu famil ia ,  ia r 
oraşul  ei  şi-a  sch imbat numele în Nazaret . 
Pe lângă aceast a ,  când m-am r ugat  pent r u 
membrii din biser ica mea cu batista, au fost 
vindecaţi şi au mărturisit acest lucru.

Am fost v indecat şi  eu de boală de in imă 
ş i  l e t a r g i e  î n  t o t  t r u p u l  c â n d  a m  p r i m i t 
r ugăciunea pr in bat istă a Rev. Heesun Lee, 

pastorul internaţional al bisericii Manmin în 
timpul seminarului pentru pastorii din spaţiul 
indo-chinez. Focul Duhului Sfânt a venit peste 
mine şi am fost vindecat. 

Î n  i a nu a r ie  2018 ,  o  fe meie  ca re  su fe rea 
de durere dator ită cancerului avansat a fost 
eliberată pr in rugăciunea cu batistă. Era din 
oraşul meu natal.  În t imp ce vorbeam cu ea 
la telefon, am auzit că nu se putea r idica şi 
era imobil izată la pat dator ită boli i.  Mi s-a 
f ăcut milă de ea şi m-am r ugat pr in telefon 
cu batista plină de putere. Astfel, ea s-a făcut 
bine şi a putut să umble. Aleluia!

Manmin mi-a revitalizat lucrarea. În august 
2018, am par ticipat împreună cu soția pentru 
a patra oară la Tabăra de vară Manmin care a 
avut loc în Coreea.

Am fost umplut de Duhul Sfânt în t impul 
seminarului,  iar a doua zi,  în t impul laudei 
şi  înch inăr i i  de la focul de t abără ,  am fost 
eliberat de durere în piept datorată cardiopatiei 
ischemice.

Soţ i a  me a ,  Da oa m Sa e ngdu a n ,  c onduce 
o cl in ică .  În t impul  prog ramulu i  de lucr u , 
ea  la să  t r ansm isia  GC N să  mea rgă  pent r u 
ca pacienţ i i  ca re aşteaptă să vadă medicul 
să poată auzi Evanghel ia sf ințen iei  în mod 
natural. Unii se apropie de televizor şi primesc 
r u g ă c i u n e a  p a s t o r u l u i  p r i n c i p a l  p e n t r u 
bolnavi.  Alţ i i  vor să pr imească r ugăciunea 
prin batistă de la soţia mea, aşa că ea se roagă 
pentru ei. Mulţi oameni au fost vindecaţi iar 
clinica ei este cunoscută.

Î i  d a u  t o a t ă  m u l ţ u m i r e a  ş i  s l a v a  l u i 
Dumnezeu care mi-a umplut viaţa cu dragoste 
şi putere prin lucrarea Manmin. 

Înainte  de Tabăra de va ră  Man min 2018, 
a m fos t  r uga t  să  a le rg  î n  cu r sa  de  ş t a fe t ă 
la compet iţ ia spor t ivă.  M-am gândit  că e o 
oportunitate bună să-I dau slavă lui Dumnezeu 
dar nu mi-era uşor să mă antrenez pentru că 
trebuia să o fac după orele suplimentare de la 
locul de muncă. Mă gândeam să renunţ pe la 
mijloc, dar nu am făcut-o pentru că doream să 
fiu o sursă de încurajare pentru păstor. 

În data de 4 august , am simţit o durere în 
coapsa stângă în t imp ce jucam fotbal şi s-a 
înrăutăţit din ce în ce mai mult. Mi-era greu să 
îmi ridic piciorul şi să umblu. 

În pr ima zi a taberei de vară, în 6 august, 
Rev. Soojin Lee a predicat mesajul cu t it lul 
„Lumea spirituală” bazat pe pasajul din Ioan 
4:24. Am primit credinţă să fiu vindecat şi am 

avut pace în inimă. După mesaj, ea s-a rugat 
pentru bolnavi cu batista peste care s-a rugat 
pastorul principal Dr. Jaerock Lee şi am simţit 
cum muşchii din piciorul stâng se mişcă. Am 
fost convins că am fost vindecat.

După r ugăciune,  am încercat  să îmi mişc 
piciorul şi am realizat că nu mai aveam niciun 
fe l  de  du re re .  A m fos t  v i nde ca t  comple t . 
Bineînțeles, în ziua următoare am alergat în 
cursa de ştafetă din competiţia sportivă şi am 
câştigat medalia de aur.

A m  f o s t  v i n d e c a t ,  d e  a s e m e n e a ,  ş i  d e 
pneumonie în prima tabără în care am participat 
după ce m-am înscris ca membru al biser icii 
Manmin în 2006. Sufeream intermitent de pe 
urma acestei boli de când aveam pat ru luni. 
Din moment ce nu fusesem vindecat, mergeam 

„Astfel de lucrări extraordinare 
continuă să aibă loc prin 
batista plină de putere!”

Pastorul Warapon Yingwatthankun,  
vârsta 59 de ani, Biserica Manmin Chai Prakan, Tailanda

„Am fost bucuros că am putut să 
alerg prin dragostea Domnului!”

Fratele Junghoon Yim, vârsta 26 de ani,  
Misiunea pentru tineret, Biserica Centrală Manmin

la spital  des.  Când am par t icipal la t abără , 
aveam ameţel i ,  febră ,  nu puteam mânca şi 
aveam dificultăţi de respiraţie chiar şi înainte 
de seminarul din prima zi. Însă, când am primit 
rugăciunea pastorului principal pentru bolnavi, 
am fost vindecat complet de pneumonia de care 
am suferit timp de 13 ani.

Î i  sunt foar te recunoscător lu i Dumnezeu 
pentru că mi-a dat sănătate ca să pot alerga. Îi 
dau mulţumire şi slavă lui Dumnezeu care m-a 
vindecat şi mi-a dat credinţă. Îi dau mulţumiri 
şi Domnului care m-a spălat de păcat şi m-a 
mântuit. De asemenea, doresc să îmi exprim 
gratitudinea faţă de pastorul principal care m-a 
ajutat să Îl cunosc pe Dumnezeu şi pe Domnul 
şi  să  duc o v iaţ ă  pl ină de sem nif icaţ ie ,  cu 
speranţă pentru de Noul Ierusalim.


