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Scrisoarea Ştirile Manmin, care a 
condus oameni din întreaga lume pe 
calea mântuirii prin Cuvântul vieţii şi 
prin lucrări puternice, şi-a sărbătorit 
cea de-a 31 aniversare. Prima ediţie 
a fost publicată pe 17 mai, 1987, iar 
ediţia în limba engleză a fost publicată 

ş i  d i s t r i b u i t ă  î n 
ianuarie 1991. În 
noiembrie 2012, 
al  30 -lea an al 
bisericii, a fost 
publicată ediţia 
e l e c t r o n i c ă 
( w w w .
m a n m i n n e w s .
c o m ) .  L a 

momentul de faţă 
este publicată în 

33 de limbi inclusiv 
în engleză, chineză, 

japoneză, rusă, spaniolă, 
arabă, hindi şi ebraică. 

Această scrisoare multilingvă 
este  publ icat ă  în f ieca re l imbă 
săptămânal,  la două săptămâni, 
lunar sau la patru luni, în funcţie 
de situaţie şi de cerinţe. Cuprinde 
un articol intitulat Cuvântul vieţii 
din par tea Dr.-ului Jaerock Lee, 
alte articole speciale despre diferite 
subiecte care ne vorbesc despre 
cum să ne asemănăm mai mult cu 
Domnul, măr turii ale membrilor 

bisericii, din Coreea sau din afară, 
care au exper imentat  d ragostea 
şi puterea lui Dumnezeu şi şt i r i 
ale bisericii. Publicaţiile au ajutat 
cititorii să crească în credinţă, astfel 
că au fost îndrăgite de aceştia şi 
au fost folosite ca material pentru 
evanghelizare. 

Biser ica  Manmin  a  fos t  ș i 
continuă să fie implicată activ în 
lucrarea editorială.

Indiferent de denominația de care 
aparțin, nenumăraţi pastori din toată 
lumea au învăţat despre voia şi inima 
lui Dumnezeu, care sunt întipărite pe 
paginile Bibliei, prin citirea cărţilor 
Dr.-ului Lee şi au exper imentat 
reînnoirea inimilor lor. 

Dr. Lee a postit de nenumărate 
or i  ş i  s -a  r ugat  pent r u  a  pr imi 
interpretarea pasajelor din Biblie, în 
special a celor dificile. Dumnezeu 
i-a răspuns la rugăciune şi i-a dat 
interpretarea. Pe baza acesteia, a 
publicat 112 cărţi inclusiv Mesajul 

C r u c i i ,  c a r e  vo r b e ş t e  d e s p r e 
dragostea lui Dumnezeu şi despre 
mântuire; Măsura Credinţei, Cerul, 
Iadul, Duh, Suflet şi Trup; Dragostea 
este împlinirea legii şi Împotriva 
acestor lucruri nu este lege. Cărţile 
au fost traduse în 61 limbi şi cele 
480 de ediţii multilingve au condus 
oameni din toate naţiunile pe calea 
mântuirii.

Cărţile electronice sunt disponibile 
și la librăriile Kyobo Book Centre, 
la Ridi Books şi la Interpark. Cele 
518 ediţii multilingve în 58 de limbi 
sunt disponibile în format electronic. 
Sunt distribuite în întreaga lume pe 
dispozitive Kindle, pe iBooks şi pe 
Google Play Books.

Căr ţile în format electronic cu 
autobiograf ia Dr.-ului Lee Viaţa 
Mea, Credinţa Mea, Mesajul Crucii, 
Măsura Credinţei, Cerul, Iadul, Duh, 
Suf let şi Trup  în limbile engleză, 
franceză, spaniolă, portugheză şi 
italiană sunt disponibile pe Amazon.
com, care este cea mai mare librărie 
din lume de pe internet. 

▲ Ştirile Manmin sunt publicate în 33 
de limbi.

Raport în imagini a lucrării de publicaţii creştine pentru oamenii din întreaga lume

Lucrarea activă a bisericii Manmin de  
publicare în 61 de limbi şi cea 

de-a 31-a aniversare a Ştirilor Manmin
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Isus, care este Fiul lui Dumnezeu, 
a venit în această lume, a îndurat 
persecuţii şi a fost răstignit. De ce a 
fost umilit Isus până într-acolo încât a 
fost dezbrăcat în public şi care a fost 
planul lui Dumnezeu cu privire la 
hainele şi la cămaşa Sa?

1. Isus a îndurat ruşinea de a fi 
dezbrăcat

Pe tot drumul spre Golgota, Isus a 
purtat pe spate crucea de lemn pe care 
urma să fie răstignit. Când a ajuns la 
locul unde urma să fie răstignit, soldaţii 
i-au luat hainele şi cămaşa, iar El a fost 
atârnat pe cruce dezbrăcat. Astfel s-au 
împlinit cele scrise în Psalmul 22:18: 
„Îşi împart hainele mele între ei şi trag 
la sorţi pentru cămaşa mea”. Biblia 
ne descrie în detaliu hainele lui Isus 
pentru că ele simbolizează istoria lui 
Israel.

Isus, singurul Fiu al Dumnezeului 
Celui Prea Înalt, a fost nevoit să îndure 
umilinţa de a fi dezbrăcat înaintea unor 
simple creaturi. De ce a fost El supus 
unei astfel de umilinţe? El a suferit 
în locul nostru ruşinea şi umilinţa de 
care noi ar fi trebuit să avem parte. 
Isus, care era fără păcat, a fost ţinta 
bătăii de joc şi a dispreţului la care 
noi ar fi trebuit să fim supuşi, acestea 
fiind lucruri la care sunt supuşi doar 

păcătoşii.
Păcatul este mai murdar decât orice 

murdărie şi mai degradant decât orice 
alt lucru degradant. În zilele noastre 
mulți oameni trăiesc în mijlocul acestui 
păcat și devin tot mai indiferenți față 
de el. Cu toate acestea, după cum 
lumina scoate la iveală lucrurile aflate 
în întuneric, tot astfel Cuvântul lui 
Dumnezeu, care este Lumina Însăşi, 
luminează în inima noastră şi toate 
păcatele ruşinoase din noi sunt expuse. 
Oamenii care s-au tăvălit în mizeria 
acestei lumi şi care trăiesc în păcat nu 
vor putea să-şi ridice ochii din pământ 
când inimile şi faptele lor detestabile, 
cu care se vor înf ăţ işa înaintea 
judecăţii lui Dumnezeu, vor fi date la 
iveală în întregime.

C u  t o a t e  a c e s t e a ,  I s u s  n e - a 
răscumpărat din păcate şi a răbdat 
în locul nostru umilinţă şi înjosire. 
Oricine crede în El poate fi eliberat de 
ruşine. Prin urmare, fiecare din noi 
trebuie să fie recunoscător din toată 
inima pentru dragostea Domnului şi 
să fie gata să-L întâmpine prin faptul 
că se grăbește să ajungă la sfinţirea 
deplină. 

2. Înțelepciunea lui Dumnezeu 
descoperită prin faptul că soldaţii 
au împărţit hainele lui Isus

Hainele lui Isus reprezintă, din punct 
de vedere spiritual, naţiunea Israel și 
oamenii săi. Când I-au împărţit hainele 
între ei, haine în sine au dispărut şi 
au rămas doar bucăţile de material. 
Aceasta a însemnat că naţ iunea 
Israel urma să fie distrusă. După cum 
bucăţile de material erau doar ce a 
rămas din îmbrăcămintea lui Isus, 
tot astfel, doar „poporul lui Israel” va 
rămâne.

Faptul că soldaţii romani au împărţit 
hainele lui Isus între ei arată că 
națiunea Israel urma să fie distrusă de 
romani, iar faptul că le-au împărţit în 
patru semnifică cele patru direcţii în 
care va fi împrăştiat poporul lui Israel: 
nord, sud, est şi vest.

În Luca 19:43-44, profeţia lui Isus 
despre cetatea Ierusalimului spune: 
„Vor veni peste tine zile, când vrăjmaşii 
tăi te vor înconjura cu şanţuri, te vor 
împresura şi te vor strânge din toate 
părţile: te vor face una cu pământul, 
pe tine şi pe copiii tăi din mijlocul tău; 
şi nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, 

pentru că n-ai cunoscut vremea când ai 
fost cercetată”.

După cuvintele profeţiei, în anul 70 
d.Hr., generalul roman Titus a distrus 
complet Ierusalimul. După cum a spus 
Isus – „nu vor lăsa în tine piatră peste 
piatră” – Ierusalimul a fost distrus 
din temelii. În timpul asaltului asupra 
cetății, au fost masacraţi mai bine 
de un milion de evrei, iar cei care au 
supravieţuit asediului şi masacrului 
au fost împrăştiaţi în toate direcţiile 
şi supuşi la tot felul de persecuţii din 
partea neamurilor. 

Cele mai mari atrocităţi faţă de evrei 
au fost comise în timpul masacrului 
sistematic pus la cale de regimul nazist 
în timpul celui de-al doilea război 
mondial. Peste şase milioane de evrei 
au fost omorâţi dezbrăcaţi doar pentru 
că erau evrei. Numărul mare de evrei 
omorâţi a fost rezultatul blestemului 
strămoşilor evreilor care L-au omorât 
pe Isus, cel care venise în această lume 
ca Împăratul lor.

Evreii au insistat şi au cerut moartea 
lui Isus, spunând: „Sângele Lui să 
fie asupra noastră şi asupra copiilor 
noştrii” (Matei 27:25) şi astfel au 
primit ceea ce au cerut şi au avut o 
istorie crâncenă. Toate acestea sunt 
simbolizate prin faptul că soldaţii 
romani au împărţit în patru hainele lui 
Isus.

3. Înțelepciunea lui Dumnezeu 
descoperită prin faptul că soldaţii 
au tras la sorţi pentru cămaşa lui 
Isus

Cămaşa lui Isus era dintr-o bucată – 
ceea ce înseamnă că nu era cusută – ci 
ţesută într-o bucată.

Aici „cămaşa” se referă la inima 
omului. Cămaşa lui Isus, Împăratul lui 
Israel, simbolizează inima urmaşilor 
poporului Israel şi reprezintă credinţa 
lor în Dumnezeu. 

Primul dintre israeliți, aleșii lui 
Dumnezeu, este Iacov. Dumnezeu 
Însuși i-a schimbat numele din Iacov în 
„Israel” şi din cei doisprezece fii ai săi 
s-au format cele douăsprezece seminţii 
ale lui Israel. Vreme îndelungată, 
Israeliţii au fost un popor omogen, nu 
au avut căsătorii mixte cu alte naţiuni 
şi L-au slujit pe singurul Dumnezeu.

Apoi, în timpul domniei lui Roboam, 
fiul lui Solomon, a izbucnit un război 
civil în Israel pr in care ţara s-a 

împărţit, având Israel la nord şi Iuda 
la sud. Oamenii din Israel, la nord, 
au început să se căsătorească cu cei 
dintre neamuri şi nu au mai fost o 
naţiune omogenă. Doar poporul din 
Iuda, la sud, au rămas ca descendenţii 
adevăraţi ai lui Israel şi s-au păstrat 
ca o rasă omogenă. Din acest motiv, 
până în zilele de azi, urmaşii lui Israel 
se referă la „poporul lui Iuda”, sau la 
evrei.

După cum cămaşa lui Isus a fost 
ţesută într-o bucată, evreii au rămas 
un popor omogen vreme îndelungată. 
Acesta este motivul pent ru care 
soldaţii romani nu au rupt cămaşa, 
iar acest lucru simbolizează faptul 
că inima poporului evreu faţă de 
Dumnezeul lor nu poate f i  n ici 
împărţită, nici distrusă de oameni. 
Roma nu a reuşit să distrugă credinţa 
oamenilor din Israel. 

Chiar și după căderea Ierusalimului 
ş i  î n  pof id a  d i f icu l t ă ţ i lo r  ş i  a 
suferinţelor îndurate în timpul când 
au fost împrăştiaţi în toate colţurile 
pământului timp de două mii de ani, 
evreii nu şi-au pierdut identitatea, iar 
în final, în 14 mai 1948, s-au reîntors 
în ţara strămoşilor lor şi s-au pus 
bazele unei ţări independete, suverane. 
Prin urmare, s-a împlinit profeţia 
din Ezechiel 38:8-9. Ce altă rasă din 
lume şi-a menţinut ferm identitatea 
naţională, a fost ţinută în siguranţă 
de credinţa ei şi a fost restaurată 
ca națiune după 1900 de ani de la 
distrugere?

Inima şi credinţa pe care poporul lui 
Israel a moştenit-o de la strămoşul lor, 
Iacov, a fost fermă şi faptul că nu a fost 
împărţită cămăşa lui Isus a fost prezis 
după cum se vede din desfăşurarea 
lucrurilor pe parcursul istoriei.

Dragi fraţi şi surori în Cristos, tot 
ce este scris în Biblie s-a împlinit, 
de  la  că de rea  Ie r u sa l i mu lu i  ş i 
suferinţa evreilor până la distrugerea 
ş i  r e s t a u r a r e a  s t a t u lu i  I s r a e l . 
Lucrurile care încă nu s-au împlinit, 
sunt evenimente care urmează să 
se împlinească, printre care este 
întoarcerea Domnului, în viitorul 
apropiat, ca să ne ducă la Cer. Mă rog 
în numele Domnului să continuaţi să 
vă rugaţi şi să vegheaţi, să vă pregătiţi 
veşmintele ca mirese ale Domnului şi 
să-L primiţi pe Domnul care va reveni 
să ne ia cu El.

●●●

Înțelepciunea lui Dumnezeu 
descoperită în îmbrăcămintea lui Isus

„Ostaşii, după ce L-au răstignit pe 
Isus, I-au luat hainele şi le-au împărțit 

în patru părţi, câte o parte pentru 
fiecare ostaş. I-au luat şi cămaşa, care 
n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o 
singură ţesătură de sus până jos. Şi 

au zis între ei: «Să n-o sfâşiem, ci să 
tragem la sorţi a cui să fie». Aceasta 
s-a întâmplat ca să se împlinească 

Scriptura care zice: «Şi-au împărţit 
hainele Mele între ei, şi pentru 
cămaşa Mea au tras la sorţi»”  

(Ioan 19:23-24).

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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Deşi f recventam biser ica eram 
destul de sceptică cu privire la toate 
lucr ur i le pent r u că aveam multe 
înt rebăr i  refer itoare la credinţă. 
Aveam înt rebăr i de genul: „Cum 
se aplică lucrăr ile biblice ale lui 
Dumnezeu nouă, celor care trăim în 
societatea modernă? De ce trebuie 
să mergem la biser ică duminica? 
De ce este Isus singurul mântuitor 
al nostru?” Nu găseam răspunsuri 
nicăieri. 

Prin urmare, mergeam la biserică din obicei. Făcea parte din 
viaţa mea. Eram membră într-o echipă de închinare din biserică, 
dar cântam doar pentru că îmi place să cânt. Singurul lucru care 
chiar îmi plăcea era să mă întâlnesc cu prietenii în biserică. Mă 
duceam chiar la cafenea şi stăteam de vorbă cu prietenii în timpul 
predicii. Nu ţineam ziua Domnului cum ar fi trebuit şi nu dădeam 
zeciuială. Mă duceam la alte biserici şi mă întrebam dacă va fi 
diferit. Am căutat pe internet predicile unor pastori cunoscuţi 
şi le-am ascultat, dar nu erau diferite şi nu am găsit răspuns la 
întrebările mele.

♦
În februarie 2015, am avut o durere puternică de stomac şi 

m-am dus la spital. Era un chist ovarian şi mi s-a spus că este 
nevoie de intervenţie chirurgicală pentru a-l îndepărta. Am vorbit 
cu o cunoştinţă care frecventează Biserica Manmin Moldova. 
Ea a trimis o cerere de rugăciune la Biserica Centrală Manmin 
din Coreea pentru mine. Operaţia era programată pentru ziua 
următoare şi m-am dus la operaţie. După operaţie, s-a întâmplat 
o minune. Medicul mi-a spus că ovarele nu se vor putea reface 
integral din moment ce chistul era foarte mare. Însă, după operaţie, 
mi-am revenit foarte repede şi ovarele şi-au recăpătat funcţia 
complet. Aleluia!

După această exper ienţă m-am dus la Biser ica Manmin 
Moldova. În prima zi la biserică, am simţit ceva deosebit ce nu 
experimentasem înainte. La întâlnirea de rugăciune Daniel, am 
simţit ca și cum mi-a trecut prin inimă aer curat. A fost prima 
dată când eram bucuroasă şi fericită să mă rog lui Dumnezeu. 
Mesajele pastorului principal, Dr. Jaerock Lee, mi-au dat 
mult har. Le puteam înţelege clar şi multele întrebări care mă 
tulburaseră atâta vreme şi-au găsit răspuns.

♦
În iunie 2015, m-am înregistrat ca membră a bisericii Manmin 

şi am început să mă schimb pe măsură ce înţelegeam mesajele 
pastorului principal. Am înţeles de ce trebuie să merg la biserică 
şi de ce trebuie să-mi trăiesc viaţa de creştin. Scopul vieţii mele 
a devenit specific şi am început să am nădejde pentru Cer. Am 
început să ţin ziua Domnului şi să dau zeciuială.

La începutul anului 2017, am fost binecuvântată să îmi reînnoiesc 
şi mai mult inima. Am avut febră mare de 38 grade Celsius (100.4 
F). Aveam frisoane. Faţa şi gâtul mi-erau umflate, iar ochii erau 
roşii. Avusesem o reacţie alergică. Mi-am amintit că bolile vin 
datorită păcatelor (Exodul 15:26) şi m-am rugat să-mi văd păcatul 
şi m-am pocăit. De asemenea, am primit şi rugăciunea pastorului 
principal pentru bolnavi şi am băut apă dulce de Muan (Exodul 
15:25). Nu mult după aceea toate simptomele au dispărut. Aleluia!

Îi dau toată mulţumirea şi slava lui Dumnezeu care m-a 
călăuzit la odihnă adevărată. De asemenea, îi sunt recunoscătoare 
pastorului principal cu ajutorul căruia am fost reînnoită prin 
Cuvântul vieţii.

Aveam durere în ambii genunchi de 
mult timp. În 2003, durerea a devenit 
mai intensă şi m-am dus la un control 
la spital. Rezultatele au arătat că se 
deteriorase cartilajul de la genunchi. 
Medicul mi-a spus că fără înlocuirea 
articulațiilor genunchilor cu unele 
artificiale nu voi putea umbla. 

Am văzut mulţi oameni vindecaţi de 
bolile lor prin rugăciunea pastorului 
principal Dr. Jaerock Lee prin care 
se manifestă lucrările puternice ale 

lui Dumnezeu. Îmi doream să primesc și eu vindecare prin puterea lui 
Dumnezeu.

După cinci minute de mers, simţeam durere în genunchi şi trebuia să 
mă opresc din mers şi să mă odihnesc. Noaptea, nu puteam dormi bine 
din cauza durerii. Genunchii mi se umflau după ce făceam ceva. Când 
mă trezeam dimineața, 
încheieturile pocneau 
ş i  n u  î m i  p u t e a m 
îndrepta genunchii. 
Trebuia să mă masez 
ca să mă pot r idica. 
Fără îndoială, durerea 
s e  d i m i n u a  c â n d 
primeam rugăciunea 
pastorului pr incipal 
Dr. Lee pentru bolnavi. 
Aşa puteam supor ta 
durerea. 

La începutul anului 
2018, am făcut un lucru care a avut un efect negativ asupra corpului meu. 
După aceea, am avut o durere de nesuportat în trup. Nu puteam face nici 

măcar un pas, astfel că stăteam întinsă pe pat şi mergeam la baie 
în căruciorul cu rotile.

Cei din familia mea, care nu sunt credincioşi, m-au dus 
la spital. Însă, am auzit de la medici ca nu 

garantau rezultate bune. În 24 mar tie, 
am avut un sentiment puternic că voi fi 
vindecată dacă l-aş fi întâlnit pe pastoral 

principal. I-am rugat pe copiii mei să mă 
ducă la o întâlnire a membrilor bisericii 
cu pastorul principal care se ţinea 
duminică dimineaţa, 25 martie. Am 
fost dusă în sala mare a bisericii cu 
ajutorul scaunului cu rotile şi purtată 
în spate de fiul meu pe scări. Inima 
mea s-a încălzit şi le-am spus că vreau 
să stau pe scaunele din faţă.

După ce pastorul pr incipal şi-a 
terminat mesajul, s-a rugat pentru 

bolnavi de la altar. Atunci, durerea din 
genunchi a dispărut dintr-o dată şi am 
simţit că tot trupul s-a revitalizat. M-am 
ridicat imediat. Am rămas surprinsă, atât 
eu cât şi familia mea! După serviciul de 
duminică seara, pastorul principal s-a 

rugat pentru mine prin punerea mâinilor, 
iar picioarele mi s-au îndreptat, m-am 

ridicat şi am umblat!
Îmi veneau mereu pe buze cuvintele cântecului 

de laudă: „Ridică-te şi umblă! Îţi voi da o tărie nouă!” După aceea, am 
putut să umblu cu uşurinţă şi să dorm bine noaptea. Mă simţeam atât de 
recunoscătoare. Îi dau toată mulţumirea şi slava lui Dumnezeu şi îi aduc 
mulţumiri din inimă pastorului principal.

Sora Kristina Nikora, vârsta 26 de ani,  
Biserica Manmin Moldova

Diaconiţa principală Youngwol Cho, vârsta 83 de ani,  
Biserica Manmin Seosan

„Toate întrebările din inima 
mea au primit răspuns!”

„M-am ridicat din scaunul cu 
rotile şi am putut să umblu!”

Radiografia

▲ Cartilagiile diaconiţei principale Youngwol Cho erau 
degradate şi spaţiul dintre articulaţii era foarte îngustat.
► Spaţiul articular al unei persoane sănătoase, care nu 
are cartilagiul deteriorat, nu este îngustat.
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În 13 martie, 2018, eu şi soţul meu am plecat 
într-o călătorie în Europa. Eram în tren în Zermatt 
şi ne bucuram de frumusețea munţilor frumoşi 
acoperiţi de zăpadă la 3100 m altitudine. În timp 
ce eram în inima munţilor, soţul meu, fratele 
Seokgeun Im, a spus că se simţea ameţit şi nu 
arăta prea bine. Am crezut că se datora altitudinii. 
Însă nu arăta bine nici după ce am ajuns la hotel. 
Ne-am analizat viaţa de credinţă şi ne-am rugat.

A doua zi dimineaţa, cei de la agenţia de voiaj 
au rămas surpinşi când au văzut că se lasa pe 
o parte şi au chemat salvarea. Paramedicii au 
sosit repede şi l-au consultat. L-au dus repede la 
spital cu elicopterul. Acum că nu aveam cu cine 
să vorbesc sau la cine să cer ajutor, nu am putut 
decât să las totul în mâna lui Dumnezeu şi să mă 
rog în acea ţară străină.

Imaginea obţinută prin rezonanţa magnetică a 
arătat că suferise un infarct cerebral. Medicul a 
spus că ar fi fost nevoie de intervenţie medicală 
urgentă, dar am aflat că erau nişte costuri foarte 
ridicate. Am fi vrut să ne întoarcem repede în 
Coreea, dar spitalul a spus că nu ar trebui să 
călătorim. Am semnat un consimţământ prin care 
absolveam spitalul de răspundere în cazul unor 
posibile pericole și consecințe, apoi am plecat 
de la spital. Cu ajutorul ghidului turistic, ne-am 
schimbat itinerarul.

La ora 17, în 16 martie, am ajuns la Aeroportul 
Internaţional Incheon după opt ore de zbor din 
Zurich. L-am dus pe soţul meu imediat la spital. 
Medicul a spus că o intervenție încă de la început 
ar fi fost necesară şi s-a mirat că soţul meu a 
ajuns în viaţă în Coreea după un zbor aşa de lung. 
În timp ce se af la în spital, nu îşi putea mişca 

mâna dreaptă şi piciorul drept datorită paraliziei 
şi îi era greu să vorbească.

În 19 martie, pastorul filialei mele a venit la 
spital şi s-a rugat pentru el cu batista plină de 
putere peste care se rugase pastorul principal 
Dr. Jaerock Lee (Faptele Apostolilor 19:11-
12). După rugăciune, părea plin de pace şi şi-a 
revenit repede. A început să facă paşi şi să umble 
cu uşurinţă. Putea acum să îşi mişte mâinile cu 
ușurință şi şi-a recăpătat abilitatea de a pronunţa 
bine cuvintele.

Deşi medicul a spus că va dura cel puţin şase 
luni până să îşi revină, el a plecat din spital în 
nouă zile, pe 24 martie. Mai mult, nu a suferit 
efecte secundare şi totul era normal. Din 5 aprilie 
s-a întors la serviciu. Aleluia!

După ce a trecut prin acest incident, a încetat 
să mai bea alcool şi a spus că va duce o viaţă 
reînnoită înaintea lui Dumnezeu. Îi dau toată 
mulţumirea şi slava lui Dumnezeu care l-a 
protejat pe soţul meu doar pentru că este o oaie în 
turma Lui şi a făcut ca toate lucrurile să lucreze 
spre bine. 

M-am născut într-o familie de 
creştini, iar tatăl meu era pastor. 
Cu toate acestea, am avut multe 
întrebări vizavi de multe părţi din 
Biblie şi nu ştiam cum să duc o viaţă 
adecvată de creştin. Într-o duminică 
în 2008, am deschis televizorul, 
iar Dr. Lee a apărut pe Enlace TV, 
un canal de televiziune cunoscut 
pentru vorbitorii de limbă spaniolă. 
Dr. Lee predica „Mesajul crucii”. 
Serviciul de închinare din biserică 
emana o atmosferă plină de pace şi 
bunătatea şi smerenia Dr.-ului Lee 
m-au impresionat. Am vrut să mai 
ascult şi alte predici şi am intrat pe 
site-ul bisericii.

Site-ul era în opt limbi, printre 
ca re  şi  span iola ,  d in  fe r ic i re. 
Am ascultat predicile lui şi am 
citit textele din predică în limba 
spaniolă. Am f ăcut la fel şi cu 
predicile actualizate. În special, 
pred ica sa  „Cer u l”  mi-a  at ins 
profund inima. Am început să îi 
citesc cărţile: „Mesajul Crucii”, 
„Măsura Credinţei” şi „Duh, Suflet 
şi Trup”. Pe măsură ce citeam mai 

mult şi mai mult, deveneam mai 
convins că aceste cărţi erau scrise 
prin inspiraţia Duhului Sfânt şi se 
bazau pe Biblie. 

Mi-a făcut plăcere să citesc cărţile 
Cerul şi Iadul şi mi-am imaginat cât 
de mult s-a rugat şi a postit Dr. Lee 
pentru a primi interpretare la tainele 
profunde ale lumii spirituale. După 
cum întrebările pe care le avusesem 
au primit răspuns prin predicile sale 
care erau dulci ca fagurele de miere 
pe care nu-l „gustasem” înainte, 
viaţa mea se reînnoia. Am devenit 
mai plin de râvnă, am primit putere 
în răgăciune, am lucrat cu mai multă 
credincioşie cu nădejde pentru Cer 
şi m-am străduit şi mai mult să mă 
sfinţesc. După cum a spus Dr. Lee, 
am citit un capitol din Biblie şi am 
memorat un verset în f iecare zi. 
Astfel, am citit toată Biblia de patru 
ori.

În februarie 2017, m-am înscris 
pe internet ca membru al Bisericii 
Cent ra le  Man min.  Pa r t ic ip  la 
s e r v i c i i l e  d e  î n ch i n a r e  ş i  l a 
întâlnirile de rugăciune Daniel prin 

reţelele sociale cum ar fi Facebook 
şi YouTube datorită diferenţei de fus 
orar de 12 ore între Chile şi Coreea. 
De asemenea ,  împă r t ă șesc  cu 
membrii din biserica mea rezumatul 
cărților „Mesajul crucii” şi „Măsura 
credinţei” pe baza unei foi  cu 
întrebări şi răspunsuri. Prin aceasta, 
membrii bisericii mele au învăţat 
multe principii spirituale cum ar fi 
importanţa păzirii Zilei Domnului 
şi au primit multe binecuvântări.

În 19 martie, 2018, m-am trezit 
cu o durere mare de stomac. Mi-
am pus batista peste abdomen şi 
m-am pocăit de ceea ce greşisem 
în lumina adevăr ulu i  (Faptele 
Apostolilor 19:11-12). M-am rugat, 
de asemenea, să primesc vindecare 
şi am experimentat lucrarea de 
vindecare prin care durerea s-a 
diminuat. 

Biserica Centrală Manmin este cea 
mai bună biserică din lume. Arată 
că Dumnezeul cel viu este Creatorul 
şi împăr tăşeşte 
d r a g o s t e a 
Domnului. Acolo 

au loc lucrări puternice ale Duhului 
Sfânt. 

Sper ca prin lucrarea bisericii 
Manmin, toţi oamenii din Chile să 
experimenteze lucrarea de mântuire 
şi mulţi creştini să fie treziţi din 
adormirea spirituală.

„Viaţa mea s-a schimbat şi toate întrebările mele cu  
privire la Biblie au primit răspuns!”

„Soţul meu şi-a 
revenit după un 

infarct cerebral acut, 
fără să sufere efecte 

secundare!”

Diaconiţa Haesuk Lee, 
vârsta 62 de ani, Filiala 24,  
Biserica Centrală Manmin

 Imaginea prin rezonanţă magnetică (înainte de rugăciune)

▲ Infarct cerebral în substanţa albă în partea dreaptă
► Infarct cerebral în ventriculul lateral stâng

Fratele Carlos Delgado Fuentealba,  
vârsta 26 de ani, Chile


