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„Au avut loc multe lucrări puternice care 
transcend timpul şi spaţiul!”

Membrii Manmin din toată lumea au participat împreună la Tabăra de vară Manmin prin intermediul GCN

În lumea spir ituală, condusă de 
Dumnezeu care este Duh, lucrurile 
imposibile din lumea fi zică devin posibile. 
Chiar dacă oamenii sunt la depărtare 
în lumea fizică, dacă sunt în unitate în 
lumea spirituală pot face ca lucrurile să se 
întâmple ca şi cum ar fi  împreună în acelaşi 
loc.

Dacă primiţi rugăciune înţelegând acest 
principiu al lumii spirituale, puteţi primi 
de la Dumnezeu răspunsuri care transcend 
timpul şi spaţiul. Un astfel de exemplu de 
lucrare care transcende timpul şi spaţiul 
îl găsim în Matei 8. Un sutaş i-a cerut lui 
Isus să vindece pe unul din slujitorii lui care 
era paralizat. Acesta a fost vindecat prin 
cuvântul lui Isus.

Astfel de lucrări au avut loc şi în timpul 
Taberei de vară Manmin 2018 care s-a 
ţinut în staţiunea Deogyusan, în Muju, 
în data de 6 august 2018. Atât cei de la 
faţa locului cât şi mulţi care au participat 
prin intermediul GCN au experimentat 
lucrările Duhului Sfânt care transcend 
timpul şi spaţiul (fotografiile). Când 

Rev. Soojin Lee, preşedintele Asociaţiei 
Pastorilor s-a rugat în Muju pentru bolnavi 
de pe scenă, cu batista peste care se rugase 
pastorul principal Dr. Jaerock Lee (Faptele 
Apostolilor 19:11-12), au avut loc multe 
lucrări puternice peste tot în lume.

Sora Debora este membră a Biserica 
Manmin Nairobi din Kenya. Fratele ei 
era pe moarte datorită stadiului avansat 
de SIDA şi tuberculoză. Însă, după ce a 
primit rugăciune, şi-a recăpătat forţele 
şi pofta de mâncare şi chiar a participat 
la serviciul de închinare din biserică în 
duminica următoare. Sora Hishigt, de 52 de 
ani, a primit rugăciune în Mongolia şi şi-a 
îmbunătăţit vederea, astfel că nu mai are 
nevoie de ochelari ca să citească cărţi. A fost 
eliberată de asemenea de durere la degetele 
de la picioare care se datora diabetului.

Sora Roshni Devi, de 62 de ani, de la 
Biserica Manmin Delhi, a spus următoarele: 
„Aveam durere în genunchi şi erau umfl aţi. 
Deseori am primit injecţii pentru calmarea 
durerii, dar aceasta revenea în curând. 
Am început să mă pregătesc pentru tabără 

prin post, rugăciune şi ascultând predica 
pastorului principal „Mesajul crucii”. 
După rugăciunea de la tabără, durerea şi 
umfl ătura de la genunchi au dispărut!”

Sora Annal, de 79 de ani, din Biserica 
Madurai Manmin, India, a spus că focul 
Duhului Sfânt s-a pogorât peste întreg 
trupul ei. Umfl ătura şi durerea din piciorul 
drept care fusese rupt înainte au dispărut. 
Fratele Mayavelru, de 34 de ani, din 
Biserica Manmin Chennai, India, a fost 
vindecat de fractură la coloană. Mulţi alţi 
membri au experimentat şi ei puterea lui 
Dumnezeu. 

Lucrările care transcend timpul şi spaţiul 
au avut loc şi asupra membrilor din alte 
ţări care sufereau de pierderea auzului. 
Sora Kanchana Srimee, de 32 de ani din 
Biserica Manmin Chiang Mai pentru cei 
cu deficienţe de auz din Tailanda a simţit 
o durere ascuţită în urechea dreaptă, iar 
apoi urechea s-a desfundat şi a putut să 
audă. Fratele Pascal Pawlikowski, de 50 de 
ani, din Franţa, a putut să audă mai bine în 
ambele urechi, iar sora Premla Raja Gopal, 

de 40 de ani, din Malaezia, a început să 
audă mai bine în urechea dreaptă. 

Diaconiţa principală Nagashima Keiko, 
de 47 de ani, de la Biserica Manmin 
Tabata din Tokio, Japonia, a simţit o durere 
usturătoate în amigdale. După aceea, a 
primit vindecare. Sora Queenie Ancero, 
de 22 de ani, de la Biserica Manmin Cebu 
din Filipine a primit în sfârşit o slujbă 
după rugăciune. Mulţi alţi oameni au avut 
mărturii despre cum dorinţele inimilor lor 
s-au împlinit. 

Diaconiţa onorifică Kyosun Kim, de 81 
de ani, de la Filiala 5 a Bisericii Centrale 
Manmin nu putea merge la locul unde se 
ţinea tabăra pentru că suferea de ameţeli 
severe datorită tensiunii foarte mici. Când 
s-a alăturat taberei prin intermediul GCN 
de acasă şi a primit rugăciune, ameţeala 
a dispărut, iar tensiunea s-a ridicat la 117. 
Acum poate să iasă din casă în voie. 

Haideţi să Îi dăm slavă şi mulţumire lui 
Dumnezeu care a demonstrat autenticitatea 
Bibliei prin faptul că a făcut lucrări 
puternice. 

La Tabăra de vară Manmin 2018 
au participat pastori din Rusia

La Tabăra de vară Manmin 2018 au participat oameni din 25 de ţări. Printre participanţi au fost episcopi, 
pastori din St. Petersburg, Kaliningrad şi vestul zonei munţilor Ural din Rusia. Au participat la toate 
evenimentele, inclusiv la seminar, la competiţia sportivă şi la lauda şi închinarea de la focul de tabără. Pe 
tot parcursul taberei, au experimentat cu toţii dragostea şi puterea lui Dumnezeu și s-au simțit fericiți.

Pastorul Aleksandr Samonov,
Episcopul Asociaţiei Bisericilor 
Creştine din dioceza 
Kaliningrad

„Era foarte cald în Seul, dar 
la locul taberei era răcoros şi te 

simţeai înviorat. A fost o minune extraordinară. 
Abilităţ ile organizator ice ale biser icii s-au 
evidenţiat, iar membrii au slujit şi și-au arătat 
dragostea unii față de alții. Am putut simţi cât erau 
de uniţi în Domnul.”

Pastorul Vladimir Osipov,
Preşedintele bisericii United Holiness 
Church of Jesus Christ, Rusia

„Biserica Manmin este o parte 
vitală în lume pentru că membrii 
bisericii demonstrează cum arată 

dragostea adevărată a lui Dumnezeu. Tabăra a fost un 
festival spiritual şi noi eram plini de fericire şi bucurie. 
A fost o oportunitate ca noi să experimentăm bucuria 
cerească pe pământ. Pentru mine a fost cel mai fericit 
moment din anul 2018.”

Pastorul Valerii Trenogin,
Episcopul Asociaţiei Bisericilor 
Creştine a misiunii din zona de 
vest a munţilor Ural

„Sunt foarte bucuros să f iu 
aici la această festivitate plină 

de har. Sunt încântat să văd fericirea cu care se 
bucură membrii bisericii. Mi-a plăcut foarte mult 
tabăra. Am primit mult har, în special când, în 
timpul laudei şi închinării de la focul de tabără, 
L-am lăudat pe Domnul care a murit pe cruce.”
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Isus a rost it  încet doar câteva 
cuvinte chiar înainte să-Și dea ultima 
suflare pe cruce, cunoscute ca „Cele 
şapte vorbe de pe cruce”. În acest 
articol voi explica primele două dintre 
spusele Lui.

Primul lucru rostit de Isus: „Tată, 
iartă-i, căci nu ştiu ce fac”.

Isus, Fiul lui Dumnezeu, a fost 
s u pu s  u ne i  p e de p se  d u r e  p r i n 
crucifi care datorită păcatelor noastre. 
Isus fost supus multor suferinţe şi 
chinuri în locul omenirii, care ar fi 
trebuit să primească pedeapsa morţii. 
De aceea, fără să îşi dea seama de 
acest lucru, soldaţii romani şi oamenii 
din Israel nu s-au dat înapoi şi L-au 
dispreţuit şi batjocorit, tratându-L ca 
un adevărat răufăcător în timp ce era 
atârnat pe cruce. 

Cu toate acestea, Isus nu doar că 
a suferit în tăcere, dar S-a şi rugat 
lui Dumnezeu pentru iertarea acelor 
oameni care insistau să fie omorât. 
Această rugăciune, însă, nu era doar 
pentru mulţimea prezentă la locul 
răstignirii lui Isus, ci era pentru toată 
omenirea care zăcea în întuneric. 
Rugăciunea de dragoste a lui Isus 
este motivul pentru care nenumăraţi 
oameni pot primi mântuire în zilele 
noastre. 

Cel fără vină care S-a rugat în 
dragoste pentru păcătoşi în ultimele 
momente de pe cruce doreşte ca 
toţi copiii lui Dumnezeu de azi să-i 
iubească şi să-i ierte pe toţi oamenii. 
Din acelaşi motiv, El ne-a învăţat să 

ne rugăm: „ne iartă nouă greşelile 
noa s t r e ,  p r e cu m ş i  noi  ie r t ă m 
greşiţilor noştri” în rugăciunea „Tatăl 
nostru” (Matei 6:12). Chiar dacă 
uneori suferim pe nedrept, Isus nu 
doreşte să răspundem cu rău sau să 
avem resentimente, ci să ne purtăm cu 
bunătate faţă de cei care ne persecută 
(Matei 5:44-45).

Prin urmare, dacă ne asemănăm cu 
Isus care i-a iubit chiar şi pe păcătoşii 
care L-au răstignit şi batjocorit, 
trebuie să îi iubim pe fraţii şi surorile 
noastre şi chiar să îi iertăm și să-i 
iubim pe duşmanii noştri. 

Al doilea lucru rostit de Isus: 
„Adevărat îţi spun că astăzi vei fi 
cu Mine în rai.”

De-o parte şi de alta a lui Isus au 
fost răstigniţi doi tâlhari. Unul din ei 
L-a batjocorit pe Isus, dar cel de-al 
doilea l-a mustrat pe primul. Apoi, I-a 
zis lui Isus: „Doamne, adu-Ţi aminte 
de mine, când vei veni în Împărăţia 
Ta!” Isus i-a răspuns şi i-a promis 
tâlharului: „Adevărat îţi spun că 
astăzi vei fi  cu Mine în rai”.

Aceste spuse ale lui Isus sunt 
încărcate cu multă semnif icaţ ie 
spirituală, prima fi ind aceea că Raiul 
aparţine Împărăţiei Cerurilor. În 2 
Corinteni 12:2-4, apostolul Pavel 
vorbeşte despre faptul că „a fost răpit 
până în al treilea cer…în rai şi a auzit 
cuvinte care nu se pot spune”. În 
multe alte părţi ale Bibliei – inclusiv 
Neemia 9:6 unde se vorbește despre 
cerur i, cerur ile cerur ilor – sunt 
menţionate şi cerurile preaînalte şi 
altele ca acestea. Pe lângă cerul fi zic, 
care este vizibil ochilor noştri, mai 
sunt şi cerurile lumii spirituale (1 
Împăraţi 8:27; Psalmul 68:33).

„Cel de-al treilea Cer” – în care se 
găseşte şi Împărăţia Cerurilor – este 
împărţit în mai multe locaşuri cereşti, 
inclusiv Raiul, în care apostolul 
Pavel spune că a fost dus, precum şi 
Noul Ierusalim despre care găsim 
scris în Apocalipsa 21:10-11. Noul 
Ierusalim este la cel mai înalt nivel 
din Împărăţia Cerurilor şi va fi  locuit 
de cei care se aseamănă cu Domnul, 
care s-au lepădat pe deplin de păcat 
şi de rău şi care au fost credincioşi în 
toate lucrurile. 

Tâlharul care a fost mântuit în timp 

ce era răstignit lângă Isus, L-a primit 
pe Domnul doar cu puţin timp înainte 
să moară. Prin urmare, nu a avut timp 
să se lepede de păcatul şi de răul din 
inima lui şi nu a putut face ceva prin 
care să-şi arate credincioşia faţă de 
Domnul; de-abia ce a putut fi  mântuit. 
Astfel de oameni vor ajunge în Rai, 
locaşul cel mai de jos din Împărăţia 
Cerurilor. Între Rai şi Noul Ierusalim, 
sunt multe niveluri cu locaşuri, iar 
locaşul fiecărui om va fi determinat 
de nivelul lui de sfi nţenie, credinţă şi 
credincioşie. 

Pe baza dreptăţii lui Dumnezeu 
care face ca fi ecare om să culeagă ce 
a semănat în această lume şi care îl 
răsplăteşte în funcţie de faptele lui, 
Împărăţia Cerurilor se împarte în mai 
multe niveluri cu locaşuri cereşti. Cu 
alte cuvinte, locaşul ceresc al fi ecăruia 
diferă de la om la om, în funcţie de 
cât de mult s-a lepădat de păcat şi 
se aseamănă cu Domnul. Tot astfel, 
slava, răsplata, bucuria şi autoritatea 
fiecărui locaş ceresc diferă de la un 
locuitor la altul.

De aceea, în 1 Corinteni 15:41 
ni se spune: „Alta este strălucirea 
soarelui, alta strălucirea lunii, şi alta 
este strălucirea stelelor; chiar o stea se 
deosebeşte în strălucire de altă stea”. 
Dacă un om are credinţă adevărată, 
el trebuie să-şi dorească cu ardoare 
să ajungă într-un loc ceresc mai bun. 
După cum vedem în Matei 11:12 – 
„Din zilele lui Ioan Botezătorul până 
acum, Împărăţia cerurilor se ia cu 
năvală, şi cei ce dau năvală pun mâna 
pe ea” – cu cât mai multă victorie 
avem în lupta cu duşmanul diavolul 
şi cu păcatul şi cu cât ne asemănăm 
mai mult cu Domnul, cu atât locaşul 
ceresc în care vom locui va fi mai 
bun. 

Dacă ni s-ar permite să intrăm 
în Noul Ierusalim cu păcate cum 
ar f i  invidia ,  gelozia ,  judecata , 
c o n d a m n a r e a ,  u r a ,  t r ă d a r e a , 
înşelăciunea, lăcomia, f irea iute, 
adulterul şi altele ca acestea, Cerul 
nu ar putea fi un loc sfânt şi plin de 
bucurie. Prin urmare, nu putem să 
intrăm în Cer cu o inimă în care mai 
este păcat şi rău, ci doar cu ceea ce 
am cultivat în inimă prin bunătate şi 
prin Duhul Sfânt. Mai mult, cei care 
au cultivat o măsură asemănătoare 
cu bunătate şi prin Duhul Sfânt se 

vor aduna și vor locui în aceleaşi 
locaşuri cereşti. După cum oamenilor 
din această lume li se pare că este 
mai bine să lucreze şi să locuiască în 
apropierea altora de vârste apropiate 
şi personalităţi similare, tot astfel 
viaţa din Cer va fi  mai plăcută şi mai 
plină de bucurie când oamenii trăiesc 
lângă cei care sunt la niveluri similare 
de sfi nţenie şi credinţă şi se asemănă 
cu Domnul în aceeaşi măsură.

Isus a spus unui tâlhar răstignit 
lângă El: „astăzi vei fi cu Mine în 
rai”. Aceasta nu înseamnă că Isus v-a 
locui în Rai cu tâlharul. I-a spus astfel 
tâlharului pentru că El este stăpân 
peste toate locaşurile din Cer şi urma 
să domnească peste ele după înviere 
şi ridicarea la Cer. 

De asemenea, „astăzi” nu înseamnă 
că Isus S-a dus în Rai în ziua în care 
a fost răstignit. După ce tâlharul a 
devenit un copil al lui Dumnezeu 
după ce a pr imit  mântui re pr in 
credinţă, Isus îi spunea de fapt că va fi  
cu El de atunci încolo. Tot astfel, când 
Îl acceptăm pe Domnul şi primim 
mântuirea, din acea zi Domnul nostru 
îşi va aminti de noi şi va fi cu noi 
pentru totdeauna.

Unde S-a dus, de fapt, Isus în acea 
zi de vineri când a murit pe cruce? În 
Matei 12:40 citim: „…tot aşa şi Fiul 
omului va sta trei zile şi trei nopţi 
în inima pământului”, iar în Efeseni 
4:9 ni se spune: „Se coborâse în 
părţile mai de jos ale pământului”. De 
asemenea, în 1 Petru 3:19 este scris: 
„S-a dus să propovăduiască duhurilor 
din închisoare”. Prin urmare, după 
ce Și-a dat ultima suflare pe cruce, 
Isus nu s-a dus în Rai, ci „S-a dus 
să propovăduiască duhurilor din 
închisoare”.  Aici  „duhur i le d in 
închisoare” se referă la cei care pot 
primi mântuirea dar care au murit 
înainte ca Isus să ducă crucea şi să 
devină Mântuitorul. 

Dragi fraţi şi surori în Cristos, 
până la ultimul moment din viaţa 
Lui pe această lume, Isus S-a rugat 
cu dragoste pent ru omenire şi a 
sădit speranţă pentru Cer în inima 
tâlharului care L-a primit. Mă rog în 
numele Domnului ca fi ecare din voi să 
ajungă să ia cu năvală un locaş ceresc 
mai bun prin faptul că ajungeţi la o 
cunoaştere mai profundă a dragostei 
lui Dumnezeu. 

●●●

Ultimele şapte cuvinte ale lui 
Isus de pe cruce (1)

„Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!” 
(Luca 23:34).

„Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu 
Mine în rai” (Luca 23:43).

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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La începutul lunii martie 2018, 
f i ica mea, Seura ,  de t rei  an i,  a 
avut dintr-o dată o convulsie. Nici 
după o săptămână în spital nu şi-a 
recăpătat cunoşt inţa. Medicul a 
spus că a fost afectată de epilepise 
nespecifi cată de care suferea de ceva 
vreme. Convulsiile de lungă durată îi 
afectaseră funcţia creierului.

C â n d  m ă  p l i m b a m  p e - a f a r ă 
neşt i ind ce să fac,  mi-au căzut 
ochii pe placa Bisericii Manmin 
Gumi pe care o frecventasem când 
eram mai tânără. Când am intrat în 
biserică, se desfăşura o întâlnire de 
rugăciune. I-am spus lui Dumnezeu 
în rugăciune: „Doamne, aş vrea să Îţi 
dedic viaţa mea ţie, dar mi-e teamă 
să merg în iad”. După ce mă rugasem 
cu lacrimi o vreme, mă pregăteam 
să plec. Atunci, am dat de prietena 
mea care m-a călăuzit spre biserică 
şi i-am vorbit despre situaţia mea. A 
doua zi, o păstoriţă de la Misiunea 
elevilor şi tinerilor m-a vizitat la 
spital. S-a rugat pentru fi ica mea cu 
batista peste care se rugase pastorul 
principal Dr. Jaerock Lee (Faptele 
Apostolilor 19:11-12).

A doua zi a avut loc un miracol! 
Seura şi-a deschis ochii, a plâns şi 
m-a recunoscut! A fost mutată într-
un salon normal şi în curând i s-a 
făcut ieşirea din spital. În 30 martie, 
medicul a spus că avea creierul grav 
deteriorat ca rezultat al crizelor de 
lungă durată. I-a provocat difi cultate 
în înghițirea alimentelor, astfel că 
trebuia să fie hrănită printr-un tub 
pe nas pentru tot restul vieţii. El a 
adăugat că niciun tratament ulterior 
nu ar fi putut aduce vindecare sau 
îmbunătăţirea situaţiei. 

A m  î n c e pu t  s ă  m ă  b a z e z  p e 
Dumnezeul cel viu. Am început să ţin 
Ziua Domnului, să dau zeciuală şi să 
particip la fiecare serviciu, inclusiv 
la cel de miercuri şi la cel de vineri 
care dura toată noaptea. În timp ce 
mă rugam la Întâlnirea de rugăciune 
Daniel, la Întâlnirea de rugăciune 
de după masa şi la Întâlnirea de 
rugăciune specială, m-am pocăit cu 
lacrimi că nu frecventasem biserica. 
M-am pocăit că nu am cunoscut 
dragostea lui Dumnezeu și că mă 
împrietenisem cu lumea. Am primit 
rugăciunea pentru bolnavi de la 
pastorul principal în f iecare zi şi 
noapte pentru copilul meu. 

Pe 20 apr ilie, mi-a t recut pr in 

minte gândul că e posibil ca ea să 
poată înghiţi. Când i-am dat terci de 
ovăz, a înghiţit. A trebuit să meargă 
la un consult medical în spital ca 
să se stabilească dacă poate înghiţi 
şi s-a constatat că abilitatea de a 
înghiţ i i-a revenit la normal. Pe 
lângă aceasta, muşchii ei faciali se 
atrofi aseră, iar când plângea, faţa ei 
rămânea la fel. Acum însă muşchii 
începuseră să se mişte! A putut 
să zâmbească mişcând muşchi i 
fe ţei!  De asemenea ,  mâin i le  şi 
picioarele i-au devenit f lexibile. Pe 
măsură ce mi-am pus din ce în ce 
mai mult încrederea în Domnul, 

simptomele ei au continuat să se 
amelioreze. 

Medicul  ei  a  spus că va avea 
deseor i convulsii ser ioase, însă 
nu a avut în pof ida faptului  că 
n u  î i  d ă d u s e m  m e d i c a m e n t e 
anticonvulsie. Cu timpul, starea ei 
s-a îmbunătăţit considerabil. Acum 
poate să sugă din sticla cu biberon. 

Î n  t i m p u l  Ta b e r e i  d e  v a r ă 
Manmin 2018, a fost  v indecată 
şi de acromiotonie care o supăra 
u ne or i .  D e ş i  ex i s t a  t r a t a me nt 
medical pentru aceasta, nu i l-am 
dat. Însă, a fost vindecată la tabără! 
De asemenea, eu am avut par te 

de mult har la tabără. Mi-am dat 
seama de gândurile mele negative 
şi m-am rugat să aduc o jertfă de 
mulţumire şi de bucurie desăvârşită 
faţă de Dumnezeu. Nu mă simţeam 
aproape de Domnul deşi spuneam 
că aveam credinţă în El. Însă, prin 
această situaţie, am simţit dragostea 
Sa cea mare pentru mine şi I-am 
mulţumit pentru că m-a condus spre 
mântuire. 

Îi dau toată mulţumirea şi slava 
Dumnezeului celui Viu care este 
bun. De asemenea, Îi dau mulţumire 
din toată inima Domnului care m-a 
vindecat.

Cu şase ani în urmă, t rupul meu a devenit 
dintr-o dată înţepenit. Nu îmi puteam mişca 
trupul în voie şi nici nu puteam merge. M-am dus 
la un spital renumit din Delhi, dar până și numele 
bolii mă depășea. Medicii m-au supus 
multor teste să-şi dea seama care este 
cauza, dar până la urmă mi-au pus 
diagnosticul de boală ereditară 
incurabilă! Această boală mă 
limitase la o viaţă mizerabilă. 

Nu puteam face n imic  de 
unul  sing u r.  Nici  măcar  nu 
puteam mânca fără ajutor. Nu 
puteam umbla pentru că trupul 
î m i  t remu ra  ş i  î m i  pie rdeam 
echilibrul. Eram viu, dar t rupul 
pa rcă  î m i  e r a  mor t .  A m deve n i t 
deprimat, iar soţia m-a părăsit şi a trebuit să 
depind de mama mea. 

În Februarie 2018, am fost călăuzit spre Biserica 
Manmin Delhi de f ratele Mahesh, care este 
vecinul meu. Pe măsură ce am auzit din predici 
despre voia lui Dumnezeu întipărită pe paginile 
Bibliei, am ajuns să ţin ziua Domnului. Între 
timp, am simţit că simptomele s-au îmbunătăţit 
încetul cu încetul.  Pe măsură ce am pus în 
practică Cuvântul lui Dumnezeu puțin câte puțin, 
trupul meu s-a întărit şi am ajuns să pot umbla 
fără asistenţă. Am reuşit chiar să urc scările la 
etajul trei de unul singur. Mâinile şi picioarele 

mele nu mai sunt înţepenite şi acum pot lucra!
Am auzit despre Tabăra de vară Manmin şi 

m-am pregătit să f iu vindecat pe deplin. La 
sugestia pastorului John Kim, am citit car tea 

pastorului principal Dr. Jaerock Lee Mesajul 
Crucii  şi am ascultat predica „Măsura 

credinţei”. M-am pocăit cu rugăciuni şi 
mulţumiri. 

Î n  6  a u g u s t ,  s - a u  s t r â n s 
aprox i mat iv  20 0  de  oa men i  l a 
biserică şi au participat la Tabăra 
de vară Manmin prin intermediul 
transmisiei în direct de la GCN. Am 

ascultat mesajul Rev. Dr. Soojin Lee. 
Când ea s-a rugat pentru bolnavi prin 

intermediul batistei peste care s-a rugat 
pastorul pr incipal (Faptele Apostolilor 

19:11-12), am simţit de parcă cineva m-a atins. 
Am simţit că Dumnezeu mă vindeca.

A doua zi, m-am simţit înviorat. Trupul nu 
mai tremura aproape deloc și mi-am recăpătat 
abilitatea de scrie. De asemenea, mi-am recăpătat 
abilitatea de a pronunţa corect cuvintele, pentru 
că înainte nu putusem. Acum pot urca şi coborî 
scările ca şi ceilalţi oamenii.

Trupul meu fusese ca mort şi nu mi se oferise 
t rat ament medical ,  da r  acum am devenit  o 
persoană vie prin puterea recreării. Îi dau toată 
mulţumirea şi slava lui Dumnezeu care m-a 
vindecat!

„Am fost vindecat de o boală ereditară 
incurabilă!”

„Creierul fi icei mele a fost 
afectat de convulsii serioase, dar 

îşi revine cu repeziciune!”
Sora Kanglim Park, 28 ani, Biserica Manmin Gumi

Fratele Amrit Kumar, 33 de ani, Biserica Manmin Delhi, India
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Înt r-o zi, ascultam din întâmplare predica 
pastorului principal Dr. Jaerock Lee „Cerul” pe 
Elance TV, principalul canal de televiziune pentru 
vorbitorii de limbă spaniolă. Am primit mult har şi 
m-am înscris ca membră al Biserici Manmin Peru 
în mai 2012.

Eu locuiesc în Cerro de Pasco, care este la 4.380 
metri deasupra nivelului mării. Ca să merg la 
Biserica Manmin Peru, în Lima, orașul capitală, 
îmi ia 16 ore dus întors. Obişnuiam să plec de acasă 
în fi ecare vineri noapte şi să ajung în Lima sâmbăta, 
la 5 dimineaţa. Stăteam acasă la copii, participam 
la serviciul de închinare de duminică dimineaţa şi 
seara şi plecam spre casă seara. Cu toate acestea, nu 
lipseam de la Ziua Domnului pentru că eram atât 
de bucuroasă să duc o viaţă de credinţă. Am fost 
vindecată de incontinenţă urinară de care suferisem 
de 14 ani şi am găsit o slujbă bună prin rugăciunea 
care transcende timpul şi spaţiul a Dr.-ului Lee.

♦
Oamenii din vecini au auzit de biserica Manmin 

încă din anul 2014 şi ne-am strâns împreună să 
ascultăm serviciile de închinare. În locul unde ne 
strângeam s-a deschis un mic locaş de închinare 

şi făceam diferite servicii de închinare, chiar şi 
Întâlniri de rugăciune Daniel zilnice. Eu slujesc ca 
lideră în biserică. Sunt foarte recunoscătoare. 

♦
În 4 iulie 2018, soţul meu a fost internat în spital 

din cauza anemiei şi a hemoragiei gastrointestinale. 
Nivelul hemoglobinei era de 7.6 g/dl în timp ce 
nivelurile normale sunt între 13 şi 16 g/dl. Era la 
un pas de moarte. Medicul a spus că putea fi  vorba 
de cancer şi l-a supus unor controale medicale. 
Eu l-am ajutat mereu să primească rugăciunea 
pastorului principal de pe internet sau prin telefonul 
mobil. Pe 6 iulie, m-am rugat pentru el cu batista 
peste care se rugase pastorul principal, pe care am 
aşezat-o pe trupul lui (Faptele Apostolilor 19:11-12). 
Am primit în fi nal şi rezultatele investigaţiilor care 
arătau că are ulcer gastric, un diagnostic diferit de 
cel presupus de medic.

A m dor i t  s ă  î m i  a r ă t  r e cu noş t i n ţ a  p r i n 
participarea la Tabăra de vară Manmin 2018 din 
Coreea. Am dorit să fiu vindecată de boala de 
rinichi de care sufeream de mai bine de zece ani. 
Un simptom al acesteia este o edemă serioasă care 
apare când vremea este călduroasă. Când era cald, 

partea inferioară a corpului meu se umfla astfel 
încât talia ajungea de la 75cm la 100cm. Am ezitat 
pe moment pentru că era o căldură dogoritoare în 
sudul Coreei. Cu toate aceste, am avut credinţă că 
aș fi  vindecată de aceasta dacă aș merge în Coreea. 
M-am pregătit cu speranţă în inimă şi m-am pocăit 
cu atenţie de păcate, iar Domnul mi-a dat mult har.

Î n  f i na l ,  m-am dus  la  t abă ră .  Î n  t i mpu l 
seminarului din prima seară, Rev. Soojin Lee s-a 
rugat pentru bolnavi cu batista peste care se rugase 
pastorul principal. Am simţit focul Duhului Sfânt 
peste mine. Am constatat că nu mai aveam dureri 
şi fusesem vindecată. Când m-am dus la Seul după 
terminarea taberei, era foarte cald şi erau avertizări 
de caniculă. Însă, nu am avut nici dureri, nici 
discomfort deşi am mers mult pe jos. 

În timpul aceastei vizite, am simţit dragostea 
mare a lui Dumnezeu care este cu biserica Manmin 
şi am primit şi vindecare. Îi dau toată mulţumirea 
şi slava lui Dumnezeu şi Domnului iubirii. Îi 
mulţumesc şi pastorului principal care s-a rugat 
pentru mine. 

„Am fost vindecată 
de dermatită atopică 
după ce nu m-am mai 
bucurat de plăcerile 
lumeşti!”
Sora Yerim Kim, vârsta 19 ani, 
clasa a XII-a, Biserica Centrală Manmin

Când m-am dus la şcoala primară, am suferit 
intermitent de dermatită atopică care apărea în 
spatele gambelor. Însă, am fost vindecată prin 
rugăciunea pastorului principal Dr. Jaerock Lee. 
Totuşi, mi-a revenit când eram în clasa a IX-a şi 
s-a agravat rapid. 

După ce primisem un smartphone, ascultam 
cântece lumeşti şi mă uitam la unele clipuri 
video care puteau să fi e dăunătoare pentru duhul 
meu şi am ajuns să mă joc jocuri pe telefon. Îmi 
pierdusem dorinţa de a studia şi interesul în viaţa 
de credinţă din moment ce iubeam plăcerile 
lumeşti. În fi nal, am ajuns să sufăr de dermatită 
gravă pe mâini şi pe picioare. Aveam mâncărimi 
pe mâini care mai apoi s-a întins şi pe tălpi, prin 
urmare mergeam şchiopătat. Când m-am dus la 
spital am fost diagnosticată cu dermatită atopică 
şi am primit tratament medicamentos.

A m  lu a t  m e d ic a m e nt e le  ş i  a m  a pl ic a t 
unguentul, dar nu mă ajutau. În pofi da faptului că 
pastorul principal ne-a spus să punem dragostea 
pentru Dumnezeu pe primul loc, eu aveam 
legături puternice cu lumea. Nici nu mă puteam 
gândi să merg la el. După ce am văzut cum mă 
întorc la cele lumeşti, după ce mă despărţisem de 
lucrurile acestea o vreme, m-am gândit: „Sunt 
totuşi om? Nu mai am conştiinţă?”

♦
Spre sfârşitul lui iulie 2018, când Tabăra 

de vară Manmin se apropia de sfârşit, m-am 
gândit că nu mai puteam trăi aşa. M-am dus 
la Întâlnirea de rugăciune Daniel şi am văzut 

ardoarea cu care se rugau mulţi dintre membrii 
bisericii. Când i-am văzut, mi-am dat seama că 
îmi doream să fiu reînnoită. Mi-am şters toate 
jocurile şi peste 200 de piese de muzică pop de 
pe telefon. După aceea, pe măsură ce mă rugam 
mai mult, mă simţeam mai bine şi mai plină de 
bucurie de parcă aveam o inimă nouă care-mi 
bătea în piept. 

De asemenea, m-am decis să intru într-un joc 
de luptă cu odgonul ca membră a primei mari 
filiale în timpul taberei de vară. Ca să nu mă 
răzgândesc, m-am dus la antrenament în fi ecare 
zi. În acelaşi timp, dermatita atopică care îmi 
afectase mâinile şi picioarele a început să dispară 
repede. Medicamentele nu avuseseră efect 
înainte, dar acum se vedeau progrese în timp ce 
eram reînnoită. Am fost vindecată chiar înainte 
de tabără.

Înainte trebuia să port şosete chiar şi vara, dar 
acum nu mai este nevoie. Am încercat să îmi 
ascund mâinile de toţi datorită părţilor afectate, 
dar acum nu mai trebuie. Aleluia!

♦
La începutul lunii august, am participat la 

Tabăra de vară Manmin şi am experimentat 
puterea lui Dumnezeu. Am vărsat multe lacrimi 
când am simţit dragostea lui Dumnezeu, a 
Domnului şi a păstorului. Am fost atât de 
binecuvântată. În prezent, mă simt reîmprospătată 
şi doresc să fiu reînnoită şi să îmi pot sluji mai 
mult părinţii. Îi dau toată mulţumirea şi slava 
Dumnezeului celui viu care este bun. 

„Sunt plină de mulţumire 
pentru Cuvântul vieţii şi 

lucrările puternice!”
Sora Angélica Campos, vârsta 57 de ani, Biserica Manmin Peru

▲ Pastorul Peter Kim şi membrii Bisericii Manmin Peru în 
Biserica Centrală Manmin


