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La „Festivalul Manmin” a fost prezentată 
lucrarea Manmin, care este plină de 

puterea şi de dragostea lui Dumnezeu!

În data de 16 iunie 2018, între orele 
14-16, a avut loc „Festivalul Manmin” 
lângă intersecţia de la parcul Yeouido, 
vizavi de clădirea Adunării Naţionale. 
Temele  even i ment u lu i  au  fos t : 
„Manmin Îl proclamă pe Dumnezeul 
cel viu! Manmin arată dragostea 
lui Dumnezeu prin fapte și adevăr! 
Manmin răspândește Evanghelia 
Sfinţeniei! și Manmin arată puterea lui 
Dumnezeu!”

Chiar înainte ca evenimentul să 
înceapă oficial a apărut un curcubeu 
mare, bine conturat, şi a rămas pe cer 
deasupra parcului Yeouido ca semn 
al prezenţei lui Dumnezeu. Mai mult, 
nu a fost praf în atmosferă şi vremea a 
fost frumoasă, cu brize răcoritoare din 
când în când.

Lidera de închinare, Rose Han, 
vicepreşedinta comisiei artistice a 
prezentat evenimentul. A început 
cu o prezentare video care arăta 
mai multe cazuri de vindecare, cu 
puterea lui Dumnezeu manifestată 
prin rugăciunea Dr.-ului Jaerock Lee, 

pastorul principal al Bisericii Centrale 
Manmin. După aceea, echipa de 
miracole a Comisiei Artistice, solista 
diaconiţa Sungkyul Ju şi echipa de 
închinare prin dans au prezentat 
muzică de cvartet de coarde, melodii 
spec ia le  ş i  u n  d a ns  f r u mos  cu 
evantaiul.

Rev. Dr. Soojin Lee, preşedinta 
A s o c i a ţ i e i  P a s t o r i l o r  a  s p u s : 
„Majoritatea membrilor Manmin 
L-au întânit şi L-au experimentat pe 
Dumnezeu şi nenumăraţi oameni din 
jurul lumii au fost vindecaţi de boli 
prin răgăciunea Dr.-ului Jaerock Lee, 
iar un număr foarte mare de oameni 
L-au primit pe Domnul. A fost o 
oportunitate pentru a face cunoscută 
ţara noastră oamenilor din toată 
lumea”.

A continuat să spună că membrii 
bisericii se strâng în fiecare seară la 
Întâlnirea de rugăciune Daniel unde 
se roagă pentru dezvoltare naţională 
şi stabilitate economică şi politică. A 
făcut referire la lucrarea internaţională 

a bisericii care a făcut cunoscută 
ţara şi i-a adus renume prin faptul 
că artiştii bisericii au fost invitaţi ca 
participanţi de onoare la evenimentul 
care marchează aniversarea a 70 de ani 
de la înfiinţarea statului Israel şi pentru 
că nenumăraţi oaspeţi de peste hotare 
vizitează Coreea pentru a participa la 
evenimentele bisericii Manmin.

Mesajul ei a fost urmat de o a doua 
prezentare video despre lucrarea 
caritabilă a bisericii care a fost făcută 
pe baza versetului biblic care spune: 
„Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine 
însuţi”. Am arătat mereu dragostea lui 
Dumnezeu prin fapte, ne-am purtat ca 
lumină şi sare în lume şi am ajutat pe 
mulţi să primească o nouă speranţă şi 
fericire în viaţă. Mărturiile lor au fost 
prezentate într-un clip video în care a 
fost evidenţiat în mod special suportul 
oferit de biserică pentru tratamente 
dentare cu implanturi la 220 de oameni 
în vârstă nevoiaşi.

Echipa de dans de închinare a 
prezentat din nou dansul de închinare 

elegant şi un dans impresionant 
pe cântecul „ISUS”. Între dansuri, 
orchestra de instrumente de suflat din 
alamă a cântat deosebit de frumos. La 
sfârşit, lidera de închinare Rose Han a 
condus adunarea în cântece de laudă 
împreună cu corul „Voci îngereşti” 
(Heavenly Voice).  Par t icipanţ i i 
au cântat, ținându-se de mîini, iar 
în inimile lor s-a întipărit voia lui 
Dumnezeu cu privire la vremea de pe 
urmă în care El conduce toţi oamenii 
din toate naţiunile la mântuire prin 
Evanghelia Sfinţeniei şi prin lucrări 
pline de putere.

Un poliţist de la staţia de poliţie 
Yeongdeungpo a declarat următoarele: 
„Am văzut multe întâlniri şi campanii, 
dar este pentru prima dată când văd 
o întâlnire atât de bine organizată şi 
care s-a desfăşurat atât de bine. Vă 
mulțumesc pentru că ați făcut ca toate 
să fie atât de bine organizate, într-o 
atmosferă de pace şi ordine, inclusiv 
chestiunile privitoare la maşini şi 
măsurile de securitate”.
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Isus a suferit în urma răstignirii 
pot r ivit voii lui Dumnezeu care 
dorea să mântuiească omenirea care 
devenise păcătoasă. Care a fost însă 
semnif icaț ia voii lui Dumnezeu 
cu privire la faptul că mâinile şi 
picioarele lui Isus au fost străpunse pe 
cruce?

1. Motivul pentru care mânile 
ş i  p ic ioare le lu i  Isus au fost 
străpunse

Cele mai multe forme de execuţie 
durează relativ puţin şi nu aduc prea 
multă durere în trup. Răstignirea 
însă provoacă o durere mare pentru 
o perioadă lungă. Când atât mâinile 
cât şi picioarele unei persoane sunt 
ţintuite pe o cruce de lemn care este 
ridicată ulterior perpendicular pe 
sol, centrul de greutate al omului se 
mută mai jos şi astfel el simte şi mai 
multă durere în locul în care au fost 
bătute cuiele. Mai mult, călăii evită să 
străpungă organele vitale, iar persoana 
sângerează continuu şi suferă dureri 
mari până îşi dă ultima suflare. 

De ce  a  t rebu it  ca  mâin i le  ş i 
picioarele lui Isus să fie străpunse? 
Acest lucru a fost necesar pentru a 
răscumpăra omul din toate păcatele 
făcute cu mâinile şi picioarele.

În Marcu 9:43-45 citim: „Dacă 
mâna ta te face să cazi în păcat, taie-o; 
este mai bine pentru tine să intri 
ciung în viaţă, decât să ai două mâini, 
şi să mergi în gheenă, în focul care nu 
se stinge [unde viermele lor nu moare, 
şi focul nu se stinge]. Dacă piciorul 
tău te face să cazi în păcat, taie-l; este 
mai bine pentru tine să intri în viaţă 

şchiop, decât să ai două picioare, şi să 
fii aruncat în gheenă, în focul care nu 
se stinge”. Isus, care a fost neprihănit, 
ne-a răscumpărat din păcatele pe 
care le facem cu mâinile şi picioarele 
noastre prin faptul că mâinile şi 
picioarele lui au fost străpunse şi a 
sângerat până la moarte. 

Prin urmare, oricine L-a primit pe 
Isus ca Mântuitor poate primi iertarea 
fără să-şi taie mâinile şi picioarele 
când se pocăieşte și chiar se leapădă 
de toate păcatele prin puterea Duhului 
Sfânt. Pentru a ne ierta de păcate şi 
pentru a ne scăpa de focul iadului, 
Isus S-a supus la suferinţa brutală de 
pe cruce. 

Cu toate acestea, mulţi din cei care 
îşi mărturisesc credinţa în Isus şi spun 
de pe buze că se pocăiesc de păcate 
trăiesc încă în păcat. În 1 Ioan 1:6 
citim: „Dacă zicem că avem părtăşie 
cu El, şi umblăm în întuneric, minţim 
şi nu trăim adevărul”. Dacă credeţi cu 
adevărat că mâinile şi picioarele lui 
Isus au fost ţintuite pe cruce ca preţ 
pentru păcatele noastre, nu veţi mai 
putea păcătui vreodată.

2. Umblaţi în lumină pentru a 
putea fi eliberaţi de sub blestemul 
legii

I sus  ce l  f ă ră  de  păca t  a  fos t 
blestemat în locul nostru prin moartea 
pe crucea de lemn şi noi, cei care 
credem aceasta, am fost iertaţi de toate 
păcatele şi am fost eliberaţi de sub 
blestemul legii. Cei care cred şi L-au 
primit pe Isus ca Mântuitor au fost 
eliberaţi de boli, infirmităţi, sărăcie şi 
tot felul de alte nenorociri.

Prin urmare, copiii lui Dumnezeu, 
care L-au primit pe Domnul şi trăiesc 
după Cuvântul Lui, sunt vegheaţi 
mereu de El. Dacă întâmpină încercări 
sau suferinţe în timp ce trăiesc pe 
baza Cuvântului lui  Dumnezeu, 
acestea au scop de binecuvântare. 
În Iacov 1:12 citim: „Ferice de cel 
ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost 
găsit bun, va primi cununa vieţii pe 
care a făgăduit-o Dumnezeu celor 
ce-L iubesc”. După cum vedem, când 
învingem în încercări cu mulţumire, 
vom primi o binecuvântare atât în duh 
cât şi în trup. 

Ce ar trebui să faceţi  dacă vă 

confruntaţi cu încercări şi suferinţe 
pentru că nu aţi trăit după Cuvântul 
lui Dumnezeu? Trebuie să vă pocăiţi 
repede şi să vă lepădaţi de căile 
din trecut. Odată ce distrugeţi zidul 
de păcat şi vă rugaţi prin credinţă, 
dificultăţile şi suferinţa vor lua sfârşit. 
În unele situaţii, veţi avea parte de 
dificultăţi nu datorită păcatului ci a 
greşelilor. Chiar și în astfel de cazuri, 
Dumnezeu Îşi va face lucrarea după 
credinţa voastră dacă vă încredeţi în 
El. Datorită faptului că Isus a luat 
blestemul asupra Lui pe cruce, oricine 
poate fi iertat de păcate prin credinţă şi 
poate fi eliberat de sub blestemul legii.

Înseamnă oare că e suficient să 
mărturisim „Doamne, cred!” şi vom 
primi iertare necondiţionată? După 
cum citim în Biblie în 1 Ioan 1:7: 
„Dar dacă umblăm în lumină, după 
cum El însuşi este în lumină, avem 
părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui 
Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de 
orice păcat”, iertarea de păcate este 
condiţionată de umblarea în lumină. 
Nu găsim scris nicăieri în Biblie că 
putem primi mântuire chiar dacă 
continuăm să păcătuim.

Isus ne spune, de asemenea, în 
Matei 7:21: „Nu oricine-Mi zice: 
«Doamne, Doamne!» va intra în 
Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia 
Tatălui Meu care este în ceruri”. Prin 
urmare, iertarea va fi dată şi vom 
ajunge la mântuire pe deplin doar 
când Îl primim pe Isus ca Mântuitorul 
nostru, ne pocăim de păcate, ne 
străduim să nu mai păcătuim şi 
umblăm în Lumină.

3. Diferenţa dintre relatările 
biblice despre ce au spus cei doi 
tâlhari

Când Isus a fost răstignit, s-au 
adunat mulţi oameni care Îl insultau 
şi care îşi băteau joc de El. La stânga 
şi la dreapta lui Isus erau răstigniţi 
doi tâlhari. Despre ei citim în Matei 
27:44: „Tâlharii care erau răstigniţi 
împreună cu El, Îi aruncau aceleaşi 
cuvinte de batjocură”. Apoi, în Luca 
23:39-43, vedem că unul din tâlhari 
rostea cuvinte de batjocură, dar 
celălalt l-a confruntat.

Cum putem explica diferenţa dintre 
cele două texte? Aceasta a fost parte 

din lucrarea lui Dumnezeu pentru 
ca cititorii din generaţiile viitoare 
să poată să-şi facă o imagine mai 
vie despre eveniment. Încercaţi să 
vă imaginaţi: trei cruci pe dealul 
Golgota, o mulţime adunată să vadă 
execuţiile iminente. Apoi mai erau şi 
soldaţii romani care încercau să ţină la 
distanţă cu suliţe şi scuturi o mulţime 
de spectatori. 

În astfel de situaţii zgomotoase, o 
persoană care stătea lângă unul din 
tâlhari ar fi putut auzi clar ce a spus 
tâlharul dar nu aşa de clar cuvintele 
celuilalt tâlhar. Cu alte cuvinte, 
mustrarea tâlharului care s-a pocăit 
pentru cel care îl batjocorea pe Isus 
putea să sune ca şi cum şi tîlharul care 
s-a pocăit Îl batjocorea pe Isus. Cu 
toate acestea, oamenii care stăteau pe 
partea lui Isus unde era tâlharul care 
s-a pocăit au putut să audă clar ce au 
spus amândoi tâlharii precum şi ce a 
spus Isus şi au putut să redea mai bine 
incidentul. 

Desigur, Dumnezeu cel atotputernic 
poate să descopere scriitorilor Bibliei 
fiecare detaliu care a avut loc. Prin 
faptul că a permis astfel de diferenţe 
între relatările biblice, Dumnezeu a 
făcut posibil pentru cei care citesc 
Biblia prin inspiraţia Duhului Sfânt 
să îşi imagineze în mod expresiv 
scena răstignirii lui Isus care poate 
fi comparată cu vizionarea unui film 
pe ecran mare, într-un cinematograf 
modern.

Prin urmare, când ajungem la pasaje 
din Biblie care nu se potrivesc cu felul 
nostru de gândire, în loc să judecăm 
prin gânduri şi standarde lumeşti, 
trebuie să căutăm să înţelegem prima 
dată semnificaţia spirituală prin 
inspiraţia Duhului Sfânt. 

Dragi fraţi şi surori în Christos, 
acum că aţi aflat motivul pentru care 
mâinile și picioarele lui Isus au fost 
pironite pe cruce, trebuie să primiţi 
iertarea de păcate, crezând acest 
lucru. Mă rog în numele Domnului 
ca mâinile şi picioarele voastre să fie 
mesageri binecuvântaţi care să ducă 
mai departe dragostea Mântuitorului 
iar voi să ajungeți  să înţelegeţi 
Cuvântul lui Dumnezeu prin inspiraţia 
Duhului Sfânt şi să vă bucuraţi de 
toată autoritatea şi binecuvântările 
care sunt date copiilor lui Dumnezeu.

●●●

Motivul pentru care mânile și 
picioarele lui Isus au fost pironite 

„Dar El era străpuns pentru păcatele 
noastre, zdrobit pentru fărădelegile 
noastre. Pedeapsa care ne dă pacea 
a căzut peste El, şi prin rănile Lui 

suntem tămăduiţi” (Isaia 53:5).

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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„Am fost vindecat de diabet 
prin puterea lui Dumnezeu!”
Diaconul Songyeol Ryu, vârsta 48 de ani, Filiala 11, Biserica Centrală Manmin

Înainte de rugăciuneEcografie

▲ Înainte de rugăciune: apendicele lui avea o grosime de 0,81 cm datorită 
apendicitei.
► După rugăciune: apendicele a revenit la normal.

►

Imagine prin gastroscop

▲ Înainte de rugăciune: ulcer duodenal adânc şi grav în direcția orei 1 pe 
ceas.
► După rugăciune: ulcerul duodenal s-a curăţat fără medicamente.

►

Sufeream de o boală cronică de piele care 
mi-a afectat partea din spate şi din interiorul 
coapselor. În vara lui 2017, a devenit atât de 
serioasă încât mi-era greu să dorm datorită 
mâncărimii. Mi-am pierdut pofta de mâncare şi 
beam multă apă pentru că mi-era sete des.

În acelaşi t imp, m-am dus la un control 
medical de rutină în septembrie 2017 care a 
arătat că valoarea glicemiei era de 257mg/dl. 
Nivelul era mult prea ridicat comparativ cu cel 
normal de 100mg/dl. Medicul mi-a recomandat 
nişte teste adiţionale care să stabilească dacă era 
vorba de diabet şi mi-a dat medicamente pentru 
aceasta. Mâncărimea şi setea neastâmpărată se 
datorau diabetului.

Am început să mă rog fierbinte, punându-
mi nădejdea în Dumnezeu, şi m-am gândit 
la  mot iv u l  pent r u  ca re  am aju ns  să  mă 
îmbolnăvesc. Crezusem că am dus o viaţă bună 
de credinţă dar mi-am dat seama că fusesem 
trândav în unele lucruri. Aţipeam uneori în 
timpul serviciului de închinare sau la întâlnirile 
de  r ugăc iu ne.  A lt eor i  î m i  î ndepl i nea m 
sarcinile date de Dumnezeu cu un sentiment 
de obligaţie. Am încercat să îmi întipăresc 
dragostea lui Dumnezeu în inima mea şi mi-am 
schimbat obiceiurile nesănătoase, inclusiv cele 

alimentare.
Nu am luat niciun medicament. În schimb, 

am primit prin credință rugăciunea pastorului 
principal Dr. Jaerock Lee pentru bolnavi la 
fiecare serviciu de închinare şi la Întâlnirile de 
rugăciune Daniel. Trei săptămâni mai târziu, 
valoarea glicemiei pe nemâncate a scăzut 
drastic la 150 mg/dl de la 257, iar mai apoi a 
ajuns la 138. După ce am primit rugăciunea 
prin batistă a pastorului Heejin Lee (Faptele 
Apostolilor 19:11-12) valoarea a scăzut la 128. 
Am fost plin de recunoştinţă că Dumnezeu a 

lucrat în mine. După ce m-am străduit să mă 
reînnoiesc, nivelul a ajuns la 105 care este 
foarte aproape de normal.

Am crezut că Dumnezeu mă va vindeca 
complet, m-am străduit şi am depus eforturi să 
mă schimb, să am o inimă statornică. În mai 
2018, glicemia pe nemâncate a ajuns la un nivel 
normal. Am fost vindecat nu doar de diabet ci 
şi de tensiune şi dermatită cronică. Aleluia!

Mai mult, Dumnezeu m-a binecuvântat ca 
suf letului meu să-i meargă bine. Mi-am dat 
seama că toate lucrurile care mi s-au întâmplat 
erau îngăduite prin dragostea lui Dumnezeu. 

Fiica mea, Seungri, este în clasa a XII-a. 
Când avea cinci ani, a suferit de pe urma unei 
dermatite atopice care îi afectase tot corpul. 
Arăta ca şi cum ar f i avut arsuri. Pielea se 
descuama şi trebuia să o duc în spate din moment 
ce nu putea umbla datorită supurațiilor. Însă, 
după ce a primit rugăciunea Dr.-ului Lee a fost 
vindecată complet. Acum are o piele frumoasă 
şi a crescut în Domnul. Soţia mea, diaconiţa 
Hee Sung se implică cu credincioşie ca lider al 
Misiunii femeilor şi ca membră în cor. 

Îi dau toată mulţumirea şi slava lui Dumnezeu 
care ne-a vindecat prin puterea Sa şi ne-a 
binecuvântat să fim o familie fericită.

În data de 2 martie 
2 0 1 8 ,  d i a c o n u l 
Sa ngchu l  Sh i m,  de 
48 de ani, a simţit o 
durere acută în partea 
de jos a abdomenului. 
E c og r a f i a  a  a r ă t a t 
c ă  e r a  v o r b a  d e 
apendicită. După ce 
s-a pocăit că nu a trăit 
d u p ă  C u v â n t u l  l u i 
Dumnezeu, durerea s-a 

micşorat. În urma rugăciunii cu batista pe care 
se rugase Dr. Jaerock Lee (Faptele Apostolilor 
19:11-12), a dispărut şi restul durerii. Pe 3 martie 
ecografia arăta că apendicele lui care fusese 
inflamat şi era cât pe ce să pleznească a revenit la 
normal.

S o r a  S e u n g y e o n , 
de 26 de ani, a avut o 
erupţie cutanată în data 
de 19 mai, 2018. Pielea i 
s-a înroşit şi s-a umflat, 
iar gâtul şi faţa i s-au 
umflat şi ele. Erupţia s-a 
extins până la degete şi 
pe mâini şi pe picioare. 
Cu toate acestea, s-a 
bazat  pe Dumnezeu, 
s-a rugat cu stăruinţă 

şi şi-a îndeplinit îndatoririle faţă de Dumnezeu. A 
primit şi rugăciunea Dr.-ului Jaerock Lee înregistrată 
pe Sistemul de răspuns automat şi rugăciunea prin 
batistă. Starea ei s-a ameliorat în scurt timp şi faţa i-a 
devenit normală. În data de 27 mai, chiar şi urmele 
care rămăseseră au dispărut. 

Diaconiţa Yunhee 
L e e ,  v â r s t a  5 0 
d e  a n i ,  a  f o s t 
d i a g n o s t i c a t ă  c u 
g a s t r i t ă  e r o z i v ă 
ş i  u lc e r  d uo de n a l 
p e  d a t a  d e  1 5 
decembrie 2017. În 
spital, i s-a spus să 
ia medicamente, dar 
ea nu le-a luat şi a 
primit rugăciune de 

la Dr. Jaerock Lee pentru a fi vindecată prin 
credinţă pe 17 decembrie 2017. După aceea, 
simptomele au dispărut şi a devenit sigură 
de vindecare. Pe 14 februarie 2018, pe baza 
rezultatelor prin gastroscopie, medicul a spus 
că stomacul şi duodenul au fost curăţate. 

„Am fost vindecat de o erupţie 
cutanată din cauză necunoscută”

„Am fost vindecat 
de apendicită!”

„Am fost vindecată de 
gastrită şi de ulcer duodenal!”

Diaconul Sangchul Shim, vârsta 48 de ani, 
Filiala 8, Biserica Centrală Manmin

Sora Seungyeon Jung, vârsta 26 de ani, 
Misiunea tinerilor, Biserica Centrală Manmin

Diaconiţa Yunhee Lee, vârsta 50 de ani, 
Misiunea Canaan, Biserica Centrală Manmin
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La ora 15:30, în data de 2 ianuarie 2018, mi-
am simţit capul greu şi mi-era greaţă. Starea mea 
generală nu era bună. Am plecat de la serviciu 
mai repede şi m-am dus acasă. În timp ce urcam 

scările ca să ajung acasă, la etajul al treilea, 
am simţit că ameţesc, iar mâinile şi picioarele 
îmi erau slăbite. Mi-am pierdut echilibrul şi am 
căzut. 

După o vreme, am simţit rece în zona brâului 
şi m-am ridicat pe scări. Mi-am dat seama că 
trecuseră cam 20 de minute. Am încercat să mă 
ridic dar nu aveam tăria s-o fac. Abia am putut 
să mă târăsc în casă. În acel moment, m-a sunat 
liderul de grup. În timp ce îi spuneam să se roage 
pentru mine, mi-am pierdut din nou cunştinţa. 
Mi-era greu să respir. Nu puteam vorbi, nici nu 
puteam articula ceva.

În acea seară, pastorul filialei, pastorul adjunct 
şi alţii m-au vizitat şi au rostit o rugăciune de 
pocăinţă pentru mine. Pastorul filialei s-a rugat 
pentru mine cu batista peste care se rugase 
pastorul principal Dr. Jaerock Lee (Faptele 
Apostolilor 19:11-12). Doream să spun „Amin”, 
dar nu-mi puteam deschide gura şi am văzut 
ceva ca un porc care îmi ţinea gura închisă.

Însă, când pastorul filialei s-a rugat în numele 
lui Isus Christos, am simţit pe cineva cum mă 
ţine de mâini şi am putut spune „Amin”. Mi-am 
simţit trupul întărit şi eram mai confortabil. Mi-
am recăpătat complet cunoştinţa. Când m-am 
uitat în jur la oamenii care erau acolo lângă mine 

m-am simţit recunoscător şi mi-au dat lacrimile.
Trei zile mai târziu, m-am dus la spital şi mi 

s-a făcut o tomografie. Medicul a spus că nu 
rămăsese vreo sechelă. Mai mult, a spus că și 
urmele de la infarctul celebral anterior şi de la 
hemoragie dispăruseră şi era prima dată când 
vedeau aşa ceva. În urmă cu doi ani de zile, am 
suferit un infarct cerebral și am avut hemoragie. 
Deşi luam medicamente în f iecare zi, îmi 
simțeam capul îngreuiat și aveam dureri de cap 
în spatele capului ca şi cum mă lovea un ciocan. 
După rugăciune, însă, m-am simţiti învigorat şi 
parcă simţeam că pot să zbor. 

Îi aduc mulţumiri Domnului Isus Christos 
care m-a salvat şi îi sunt recunoscător pastorului 
principal care se roagă întotdeauna pentru 
membrii bisericii ca să nu fie bolnavi. 

Am avut un vis. În acesta, aduceam 
batista peste care se rugase Dr.-
ul Jaerock Lee în oraşul meu natal, 
Gorakhpur din Ut tar Pradesh şi 
trebuia să răspândesc Evanghelia 
Sfinţeniei şi puterea lui Dumnezeu. 
Când biserica Manmin Delhi a fost 
deschisă în octombrie 2012, pastorul 
John Kim mi-a dat această viziune 
mie, când m-am înregistrat ca primul 
membru al bisericii.

Mi-a părut rău că erau mulţi oameni 
care nu auziseră Evanghelia din 
moment ce oraşul meu natal este o 
zonă agricolă, la 1000 km distanţă de 
Delhi. M-am pregătit, înarmându-mă 
cu Cuvântul prin mesajele pastorului 
principal Dr. Jaerock Lee.

De fapt, am trăit cu o mare frică 
în viaţa mea de când mi-am pierdut 
părinţii la o vârstă fragedă şi nu am 
primit o educaţie corespunzătoare. 
Din fericire, personalitatea mea s-a 
schimbat în t imp ce am predicat 
Evanghelia pentru a răsplăti harul 
pe care l-am primit când am fost 
vindecat, prin rugăciune, de durerile 
puternice de cap. Am ajuns să nu simt 
teamă de oameni şi am ajuns chiar o 
persoană care să-i conducă pe alţii.

În mai 2018, am vizitat oraşul meu 
natal pentru a participa la o nuntă. 
A fost o oportunitate foarte bună 
de a-mi atinge visul din moment ce 

nunta urma să dureze câteva zile 
şi aveau să vină mulţi invitaţi. Am 
vizitat casele de oaspeţi pentru nuntă 
şi locuințele rudelor mele, și le-
am spus mesajul despre Dumnezeu 
Creatorul, motivul pentru care Isus 
este singurul nostru mântuitor şi cum 
să primească mântuire de păcate. 
De asemenea, le-am vorbit despre 
autenticitatea Bibliei şi le-am spus 
că şi în zilele de azi se pot întâmpla 
lucrările minunate despre care citim 

în Biblie. Le-am arătat prezentarea 
video cu lucrările puternice ale lui 
Dumnezeu şi m-am rugat pentru ei 
cu batista în numele lui Isus Christos. 

După rugăciune, s-a întâmplat ceva 
uimitor!

O femeie numită Seema, de 35 de 
ani, fotografia #1, nu putea merge 
şi nu a putut face nimic de doi ani 
datorită unei hemiplegii pe partea 
stângă. Însă, după ce m-am rugat 
pentru ea cu batista în timp ce se 
auzea r ugăciunea în regist rată a 
pastorului principal şi-a ridicat mâna 
stângă pe care nu o putuse mişca. Mai 
mult, după ce a primit rugăciunea cu 

batista de două ori a început să umble!
Apoi, a venit un om la mine. A spus 

că auzise de miracolele care au avut 
loc prin rugăciunea mea şi m-a rugat 
să mă rog pentru fiul lui Ankush, de 3 
ani, fotografia #2. De la naştere, nu a 
putut scoate niciun sunet şi nu a putut 
umbla. Niciun tratament medical nu 
a avut un efect până acum. Însă, după 
ce m-am rugat pentru el cu batista în 
numele lui Isus Christos, a început să 
se mişte şi a început să scoată sunete. 
Cinci zile mai târziu, a început să 
meargă sprinjinindu-se de perete 
sau de obiecte, iar puţin mai încolo 
a început să umble singur. Pe lângă 
aceasta, mulţi oameni au fost eliberaţi 
de durere nu doar în piept sau ochi, ci 
chiar în întregul trup.

După ce oamenii din oraşul natal au 
văzut astfel de lucrări minunate s-au 
pocăit şi L-au primit pe Domnul. Deşi 
nu au încă o biserică, ei se întâlnesc 
săptămânal şi ţ in un serviciu de 
închinare prin intermediul GCN în 
limba hindi. Îi dau toată mulţumirea 
şi slava lui Dumnezeu care mi-a dat 
oportunitatea să Îl mărturisesc pe 
Domnul Isus Christos prin harul lui 
Dumnezeu şi prin puterea păstorului.

Diaconul Guemsung Lee, 
vârsta 61 de ani, Filiala chineză nr. 1

▲ Seema a fost 
vindecată de hemiplagie 
după rugăciunea cu batistă.

▲ Ankush a putut să 
umble după rugăciune.
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„Puterea rugăciunii prin 
batistă este uimitoare!”

Diaconul Moti Chand, vârsta 39 de ani, Biserica Manmin Delhi, India

„Dumnezeu m-a 
vindecat de efectele 

infarctului cerebral!”



● Partea care fusese afectată de infarct a fost deschisă, iar sângele 
s-a resorbit. Nu a mai rămas nicio urmă.

Tomografie (după rugăciune)


