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 (Editura Urim Books)

Din 6 până în 14 ianuarie, cărţile pastorului 
principal Dr. Jaerock Lee au fost expuse la Târgul 
Internaţional de Carte care a avut loc la Pragati 
Maidan în Delhi, India. Acesta este unul dintre 
cele mai mari târguri de carte din Asia. În acest 
an, au participat aproximativ 800 de edituri din 
35 de ţări, iar 1,2 milioane de oameni le-au vizitat 
standurile. 

Ca partener local al editurii Urim Books, MSS a 
publicat şi a distribuit cărţile Dr.-ului Lee în toată 
lumea. La standul său, Biserica Manmin Delhi 
(pastorul John Kim) a expus cărțile Dr.-ului Lee 

în limba hindi: Mesajul Crucii, Iadul şi Viaţa Mea, 
Credinţa Mea. Ediţiile în limba engleză ale cărților 
Cerul şi Duh, Suflet şi Trup au fost prezentate şi 
ele. Un număr mare de oameni s-au perindat şi s-au 
uitat la aceste cărţi.

Pe lângă aceasta, au făcut reclamă unui program 
nou în hindi care permite cititorilor să acceseze 
cărţile Dr.-ului Lee prin intermediul mediei 
digitale, al clipurilor video produse pentru SNS 
sau pentru utilizatori de YouTube şi prin Ştirile 
Manmin. Prezentarea video a lucrărilor puternice 
ale Dr.-ului Lee a stârnit interesul multor vizitatori.

■
La acest târg anual de carte, din ce în 

ce mai mulţi oameni au experimentat 
lucrările minunate ale Duhului 
Sfânt prin mărturii de vindecare 
c a r e  au  av u t  lo c  î n  u r m a 
rugăciunilor Dr.-ului Lee şi a 
Evangheliei Sfinţeniei.

F r a t e l e  S a t y a  P r a k a s h 
Sharma, de 53 de ani, suferea 
d i n  cau z a  a r t r i t e i  a t â t  de 
mult  încât  nu putea umbla 

bine.  Î nsă ,  a  pr imit  u n 
CD cu mesajul despre 
l u c r ă r i l e  p u t e r n i c e 
ale Dr.-ului Lee de la 
f iica sa care vizitase 
standul. În timp ce îl 
asculta, a fost vindecat 
de artrită. Soţia lui, care 
fusese paralizată în partea 
inferioară a corpului, a început 
să își simtă din nou picioarele.

Fratele Adarsh Warman, de 25 de ani, din 
fotograf ia din stânga, încerca să găsească 
modalităţi să îl ajute pe verişorul lui Rinku, de 
22 de ani, care suferea grav datorită unei paralizii 

cerebrale congenitale. Când a 
vizitat târgul de carte, a auzit 
de Dr. Lee.

L-a dus pe verişorul lui 
la Biserica Manmin Delhi. 
După ce a primit rugăciune în 
biserică, verişorul lui a putut 
să meargă pentru prima dată 
în viaţă.

Rugăciunea a oprit furtuna de zăpadă 
în Huainan, China!

Cărţile Dr.-ului Jaerock Lee au fost expuse la Târgul  
Internaţional de Carte din New Delhi 2018 

La începutul lunii ianuarie 2018, rugăciunea 
pastorului principal Dr. Jaerock Lee, care transcende 
spaţiul şi timpul, a oprit furtuna de zăpadă care a 
lovit zona oraşului Huainan din China.

Centrul naţional de meteorologie din China 
prevăzuse iarna aceasta ninsori abundente în 
oraşul Huainan, situat în provincia Anhui lângă 
bazinul râului Yangzi, din 4 ianuarie de la ora 8 
dimineaţa, până a doua zi la 8 dimineaţa. A fost 
emisă avertizare de viscol, iar ninsoarea a cauzat 
moartea a patru persoane şi a provocat daune de 1,15 
milioane de dolari. 

Mulţi membri Manmin locuiesc în Huainan 
şi cultivă legume în sere. În dimineaţa zilei de 4 
ianuarie a nins puternic, iar în zonă s-a depuns un 
strat de zăpadă de 20 cm. Dacă continua să ningă 
în acelaşi ritm, culturile lor ar fi fost distruse. Prin 
urmare, au trimis o cerere de rugăciune Dr.-ului Lee.

În 4 ianuarie, la ora 6:15 seara, Dr. Lee s-a rugat 
în Coreea o rugăciune care transcende timpul şi 
spaţiul. După aceea, ninsoarea s-a temperat, apoi s-a oprit complet în jurul 
orei 7 seara. Posturile locale de ştiri anunţaseră că avertizarea de viscol a fost 
emisă iniţial până a doua zi dimineaţa la ora 8, în 5 ianuarie, dar avertizarea 
nu mai era în vigoare la 6 seara, ora locală (adică ora 7 seara în Coreea) în 
data de 4 ianuarie. 

Membrii au spus că a nins foarte mult, dar s-a oprit la 7 seara (ora Coreei). 
A fost la mai puţin de o oră de la rugăciunea Dr.-ului Lee. Mai mult, serele 
lor nu au suferit nicio daună din cauza zăpezii abundente, iar maşinile le-au 
fost protejate, în timp ce în zonă au avut loc multe accidente (fotografia din 
dreapta). 

Ninsoare abundentă
Ninsoare foarte abundentă
Condiţii de viscol

Huainan
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Înainte de începutur i le lumii, 
Dumnezeu a planif icat cultivarea 
umană şi a pregătit calea prin care 
toţi oamenii din lume să fie mântuiţi. 
Acest plan a fost ținut ascuns până 
la momentul hotărât de El. Care 
este această taină a mântuirii ţinută 
ascunsă mai înainte de veci?

1.  C a l e a  s p r e  m â n t u i r e a 
oamenilor a fost pregătită mai 
dinainte

După ce Adam şi Eva au fost ispitiţi 
de şarpe şi au fost blestemaţi pentru 
că au mâncat din pomul cunoştinţei 
binelui şi răului, Dumnezeu a profeţit 
despre mântuirea omenirii. În Geneza 
3:15, El a spus: „Vrăjmăşie voi pune 
între tine şi femeie, între sămânţa ta 
şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi 
capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.”

Din punct de vedere spir itual, 
„femeia” reprezintă Israelul ,  în 
timp ce sămânţa Îl reprezintă pe 
Isus Christos, care urma să vină 
dintre copiii lui Israel (Apocalipsa 
12:5). Dumnezeu a profeţit despre 
răstignirea lui Isus Christos, care 
urma să vină din poporul Israel, ca 
să distrugă autoritatea duşmanului 
Satana şi să elibereze omenirea. 
Satan, care era conştient de acest 
luc r u ,  u r mărea cu d ispera re  ş i 
îngrijorare venirea Mântuitorului.

Când Isus s-a născut în Betleem, 
în Israel, cu 2000 de ani în urmă, 
duşmanul Satana a încercat să Îl 
omoare prin faptul că l-a instigat 
pe împărat u l  I rod care domnea 

peste Israel în acea vreme. Îngerul 
Domnului i s-a arătat în vis lui Iosif şi 
astfel el a fugit în Egipt cu Isus. Satan 
a încercat tot timpul să-L omoare, 
instigându-i pe farisei şi pe cărturari 
împotriva Lui, însă Dumnezeu L-a 
protejat mereu.

Când s-a împlinit vremea, Isus 
a fost prins de cei răi şi a murit în 
suferinţe cumplite pe cruce. Satan 
a crezut că totul s-a terminat prin 
moartea lui Isus, dar acolo a fost 
ascunsă taina lui Dumnezeu. Prin 
faptul că L-a omorât pe Isus cel 
neprihănit, duşmanul Satan a devenit, 
de fapt, un instrument în împlinirea 
voii lui Dumnezeu.

2. Isus a fost răstignit şi a 
înviat

Con for m leg i i  spi r i t u a le  d i n 
Romani 6:23 care spune că „Plata 
păcatului este moartea”, pedeapsa cu 
moartea se aplică doar păcătoşilor. Cu 
toate acestea, când L-a omorât pe Isus 
Cel neprihănit, duşmanul diavolul 
a încălcat legea lumii spirituale şi a 
trebuit să plătească un preţ; astfel, a 
fost nevoit să renunţe la autoritatea lui 
– autoritatea de a stăpâni peste om şi 
de a provoca moartea.

Deşi Isus a murit pe cruce, El a 
învins moartea şi a înviat pentru că a 
fost neprihănit. Prin urmare, oricine 
crede în Domnul, care a murit pe 
cruce şi a înviat, va fi eliberat de sub 
puterea morţii și a duşmanului Satan 
şi va putea merge în Cer (Romani 
5:18-19). Mai mult, Cuvântul lui 
Dumnezeu din Geneza, care spune – 
„Aceasta îţi va zdrobi capul” – a fost 
împlinit (Geneza 3:15).

Dacă duşmanul diavolul ar fi ştiut 
despre planul pe care Dumnezeu l-a 
pregătit prin cruce, el nu ar fi lăsat ca 
Isus să fie prins şi omorât (1 Corinteni 
2:8-9). Deoarece Isus, care este una cu 
Dumnezeu, a ştiut despre planul Lui, 
a murit pe cruce în semn de ascultare 
de voia lui Dumnezeu şi, prin urmare, 
a împlinit planul de mântuire.

Prin urmare, după cum vedem în 

Romani 10:10 – „Căci prin credinţa 
din inimă se capătă neprihănirea, şi 
prin mărturisirea cu gura se ajunge 
la mântuire” – oricine devine una cu 
Domnul prin credinţă poate primi 
mântuirea prin harul lui Dumnezeu.

3. Primim mântuirea când 
credem şi ne asemănăm cu Isus 
Christos

Ce înseamnă când spunem că 
suntem una cu Domnul prin credinţă? 
În Ioan 6:56, Isus ne spune: „Cine 
mănâncă trupul Meu şi bea sângele 
Meu rămâne în Mine, şi Eu rămân 
în el.” A mânca şi a bea trupul şi 
sângele Fiului Omului înseamnă 
a lua Cuvântul Lui drept pâine, 
trăind potrivit acestuia, şi a-I arăta 
Domnului dovada credinţei noastre. 
Atunci vom rămâne în Domnul şi El 
în noi.

Sigur că nu este uşor să ascultăm şi 
să trăim după Cuvântul Adevărului 
imediat după ce-L primim pe Domnul. 
Cu toate acestea, când cineva caută 
din inimă să împlinească Cuvântul 
lui Dumnezeu, El îi va considera 
faptele ca şi credinţă. Devenim una cu 
Domnul prin credinţă când ne hrănim 
cu Cuvântul lui Dumnezeu şi ne 
asemănăm cu El.

În 1 Ioan 1:7 cit im: „Dar dacă 
umblăm în lumină, după cum El 
însuşi este în lumină, avem părtăşie 
unii cu alţ i i;  şi sângele lui Isus 
Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice 
păcat.” Când trăim prin Cuvântul lui 
Dumnezeu, „Lumina”, adică sângele 
lui Isus, ne curăţă de toate păcatele. 
Mai mult, vom putea avea parte de 
slava învierii şi vom putea trăi o viaţă 
fericită în Împărăţia Cerească veşnică. 

4. Vom deveni copii adevăraţi 
ai lui Dumnezeu când umblăm 
în Lumină după ce ne naștem 
din nou

În Apocalipsa 3:20, Domnul ne 
spune: „Iată Eu stau la uşă şi bat. 
Dacă aude cineva glasul Meu şi 

deschide uşa, voi intra la el, voi cina 
cu el, şi el cu Mine.” Oricine deschide 
uşa inimii şi-L primeşte pe Domnul, 
are promisiunea că El îl va ierta şi că 
va fi cu acel om.

A ne deschide uşa inimii înseamnă 
a  ne  desch ide  u şa  t ipa relor  de 
gândire. Când ascultăm mesajele 
l u i  D u m n e z e u ,  n u  t r e b u i e  s ă 
rămânem axaţi pe ceea ce gândim 
şi pe cunoştinţele noastre ci trebuie 
să acceptăm Cuvântul Lui. Doar 
atunci Duhul Sfânt, care a intrat în 
inimile noastre, ne va da puterea să 
trăim prin credinţă adevărată şi prin 
Cuvântul Lui.

Așa ne naștem din nou din apă şi 
din Duh Sfânt, iar oricine este născut 
din nou în acest fel devine copilul lui 
Dumnezeu al cărui nume este scris 
în Cartea Vieţii din Cer, unde devine 
astfel cetăţean. După cum în această 
lume sunt legi şi regulamente care 
trebuie urmate, tot astfel, există legi 
cereşti pe care le găsim în Cuvântul 
lui Dumnezeu, Tatăl nostru. Când 
trăim în Lumină, nu vom fi instigaţi 
de  du şm a nu l  Sa t a n ,  c i  vom f i 
protejați de Dumnezeu şi vom primi 
binecuvântările Lui din abundenţă 
până în ziua în care ajungem în Cer.

Dragi fraţi şi surori în Christos, 
în Faptele Apostolilor 16:31 ni se 
spune: „Crede în Domnul Isus, şi vei 
fi mântuit tu şi casa ta.” Dumnezeul 
d r agos t e i  L -a  p regă t i t  pe  I su s 
Christos ca toţi oamenii să poată 
primi mântuire prin credinţă.

Dumnezeu a ţ inut acest  lucr u 
o taină, iar la vremea pot r ivită, 
D o m n u l  a  d e s c h i s  c a l e a  s p r e 
mântuirea omenirii prin faptul că, 
în dragostea Sa, a acceptat să f ie 
răst ignit pe cr uce. Dumnezeu a 
făcut posibil ca oricine crede în Isus 
Christos să poată primi Duhul Sfânt, 
mântuirea şi învierea, şi să se bucure 
de viaţă veşnică în Cer.

Mă rog în numele Domnului să 
puteţi simţi dragostea lui Dumnezeu, 
să aveţi o inimă sinceră, plină de 
credinţă şi, prin urmare, să puteţi intra 
în Cer ca nişte copii ai lui Dumnezeu.

●●●

Înţelepciunea lui Dumnezeu ţinută 
ascunsă mai înainte de veci

„Noi propovăduim înţelepciunea 
lui Dumnezeu, cea tainică şi 

ţinută ascunsă, pe care o rânduise 
Dumnezeu, spre slava noastră, mai 
înainte de veci” (1 Corinteni 2:7).

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 
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 „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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Rugăciunea plăcută lui 
Dumnezeu

Pentru a ne putea lupta din punct de vedere spiritual şi pentru a face voia lui Dumnezeu la sfârşitul vremurilor, mai întâi de toate trebuie să ne 
rugăm fierbinte. Mireasma acestor rugăciuni şi sfinţirea noastră sunt sursa de putere care poate pune în mişcare oastea cerească şi îngerii, poate 
anula autoritatea duhurilor rele din văzduh şi poate distruge tabăra întunericului. Haideţi să ne analizăm viața de rugăciune din trei perspective.

În primul rând, rugăciunea trebuie făcută cu o 
inimă plină de dragoste pentru Dumnezeu şi pentru 
Domnul.

Când evrei i  era aproape de a f i  n imiciţ i , 
împărăteasa Estera s-a dus înaintea împăratului 
Imperiului Persan să-i ceară să-i scape pe evrei. 
De fapt, ea ar fi putut să fie omorâtă pentru că 
încălcase o lege a imperiului. Însă, a postit și s-a 
rugat și, agăţându-se de Dumnezeu prin credinţă, a 
spus: „Dacă va fi să pier voi pieri.” În final a primit 
răspunsul la rugăciune.

Daniel s-a rugat şi el, dar nu pentru o viaţă 
confortabilă, ci să împlinească voia lui Dumnezeu. 
În plus, s-a pocăit în locul poporului său pentru 

păcatele lor. Rugăciunea lui de mijlocire, plină 
de dragoste, a fost primită de Dumnezeu şi El i-a 
răspuns prin îngerul Gabriel (Daniel 9). Tot astfel, 
rugăciunea voastră trebuie făcută în dragoste.

■

Când vă rugaţi pentru Împărăţia lui Dumnezeu, 
dacă cunoaşteţi şi simţiţi inima lui Dumnezeu 
care doreşte ca toţi să fie mântuiţi şi să ajungă la 
cunoştinţa adevărului, vă veţi ruga cu mai multă 
râvnă pentru Împărăţie (1 Timotei 2:4).

Când auziţi că un număr mare de oameni au murit 
în accidente grave sau în dezastre naturale, inima 

voastră poate fi cuprinsă de întristare şi asta vă va 
face să doriți cu ardoare ca sufletele să fie mântuite. 
Dacă un om care suferă de o boală se roagă pentru 
alţi oameni care sunt bolnavi, rugăciunea va fi 
ascultată mai repede şi va fi vindecat pentru că 
rugăciunea făcută cu dragoste atinge inima lui 
Dumnezeu, iar îndurarea lui Dumnezeu se revarsă 
peste noi şi putem aduce răspunsul Lui altora.

Dacă Îl iubiţi pe Dumnezeu cu adevărat, pe 
păstor şi suf letele, vă puteţi ruga prin inspiraţia 
Duhului Sfânt. Veţi înălța rugăciuni cu lacrimi care 
ating inima lui Dumnezeu, inima Domnului şi a 
păstorului. În acest fel, dragostea este o scurtătură 
care duce la răspunsuri rapide. 

Cu cât de multă dragoste pentru Dumnezeu şi pentru Domnul v-ați rugat?

A fi sincer înseamnă a f i neschimbător şi a 
rămâne credincios şi plin de adevăr. Unii oameni, 
când sunt plini de har, se roagă cu lacrimi şi 
fervoare. Când le scade râvna, inima lor se 
răceşte şi ei ajung să repete aceleaşi cuvinte în 
rugăciune.

Nu repetaţi rugăciunile doar de pe buze din 
obicei, ci să aveţi o dorinţă aprinsă de a împlini 
voia lui Dumnezeu şi r ugaţ i-vă cu o in imă 
sinceră şi plină de credincioşie. Când vă rugaţi 
la o întâlnire de la biserică, Duhului Sfânt vă va 
aminti subiectele de rugăciune prin inspiraţie. 
Vă veţi ruga în detaliu pentru organizator ii 
întâln i r i i ,  pent r u v remea pot r iv it ă ,  pent r u 
finanţe şi pentru ca participanţii să primească 

har şi să dea slavă lui Dumnezeu. 

■

Dacă aveți o astfel de inimă sinceră, puteţi să 
vă rugați pentru fiecare detaliu prin inspiraţia 
Duhului Sfânt, fără să ajungeţi să repetaţi cuvinte 
fără sens. Vă puteţi ruga prin credinţă şi dragoste 
d in adâncul in imii.  Când vă r ugaț i  pent r u 
Împărăţia lui Dumnezeu şi căutați foloasele 
altora, nu doar binele propriu, Dumnezeu vă va 
primi rugăciunea cu bucurie. 

Unii se roagă pentru Împărăţia lui Dumnezeu 
la început, dar pe la mijloc, încep să se roage 
pentru ei înşişi fără să îşi dea seama. Aceasta se 

întâmplă din cauză că îşi amintesc de probleme 
personale, cum ar fi membrii familiei lor, pentru 
care doresc vindecare şi binecuvântare. Alţii se 
roagă cu ardoare pentru dorinţele proprii, dar 
când se roagă pentru Împărăţia lui Dumnezeu, 
rugăciunile lor nu mai sunt aşa de fierbinţi. 

În Matei 6:33 ni se spune: „Căutaţi mai întâi 
Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi 
toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” 
Acesta este secretul de a primi răspunsuri la 
rugăciuni. Când căutaţi mai întâi Împărăţia lui 
Dumnezeu şi neprihănirea Lui, nu există motiv 
de rugăciune la care să nu primiţi răspuns şi veţi 
creşte în credinţă cu repeziciune pentru că acest 
lucru este plăcut lui Dumnezeu.

Cu câtă sinceritate v-aţi rugat pentru Împărăţia lui Dumnezeu?

În Psalmul 66:18 citim: „Dacă aş f i cugetat 
lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat 
Domnul.” Când vă rugaţi şi aveţi lucruri rele în 
inimă, Dumnezeu nu vă ascultă rugăciunea, prin 
urmare nu primiţi răspunsuri. Mai mult, dacă 
faptele voastre sunt rele, este şi mai puţin probabil 
să primiţi răspuns. 

În Maleahi 1:10 citim ce spune Domnul: „Cine 
din voi va închide por ţile, ca să n-aprindeţi 
degeaba focul pe altarul Meu? N-am nicio plăcere 
de voi, zice Domnul oştir ilor, şi darurile de 
mâncare din mâna voastră nu-Mi sunt plăcute!” 
Dumnezeu a oftat şi i-a aver tizat pe oameni 
de faptul că I-au adus jertfe lui Dumnezeu ca 
un ritual însă fără să aibă o teamă sfântă de 

Dumnezeu.
Frica de Domnul este urârea răului (Proverbe 

8:13), deci dacă aveţi teamă de Domnul vă veţi 
lepăda de orice fărâmă de rău (1 Tesaloniceni 
5:22). Prin urmare, cei care se tem cu adevărat de 
Dumnezeu nu numai că nu păcătuiesc, dar nici nu 
pot să se gândească la păcat.

■

Dacă spuneţi că aveţi teamă de Dumnezeu 
dar nu vă place când lucrurile nu merg după 
placul vostru, sau sunteţi invidioşi pe alţii, sau 
vă supăraţi când cineva nu vă intră în voie şi vă 
certaţi cu el plini de mânie, rugăciunea voastră nu 

poate fi primită de Dumnezeu. 
Desigur, în cazul unui creştin nou, Dumnezeu îi 

primeşte rugăciunea pentru că El se uită la nivelul 
de credinţă. Cu toate acestea, dacă aveţi credinţă, 
trebuie să vă lepădaţi de orice formă de răutate 
şi să oferiţi Domnului o mireasmă a bunătăţii, 
fiindcă El este dragostea şi bunătatea Însăşi.

Prin urmare, pentru a duce cât mai multe suflete 
la mântuire şi pentru a arăta slava lui Dumnezeu 
ca luptători spirituali, trebuie să vă sfințiți şi să vă 
rugați cu dragoste, sinceritate şi bunătate. Pe lângă 
aceasta, când primiți tăria să înălțați rugăciuni 
fierbinţi, pline de putere, care ating scaunul de 
domnie ceresc, puteţi deveni lucrători plini de 
puterea lui Dumnezeu. 

Cu cât de multă bunătate v-aţi rugat?
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În timpul gimnaziului, am primit 
bătaie de la cineva mai mare din 
şcoală. Ochiul stâng era umflat şi nu îl 
puteam deschide. Umflătura s-a retras 
cu timpul dar lovitura mi-a afectat 
vederea. De la vârsta de 18 ani, vederea 
mi-era înceţoşată şi se deteriora. Când 
am împlinit 25 de ani, am început 
să port ochelari pentru că nu mai 
puteam vedea semnele de circulaţie 
când conduceam. În curând şi vederea 
în ochiul drept mi s-a înrăutăţit. Am 
purtat ochelari timp de 25 de ani.

După ce m-am înregistrat la biserica 
Manmin, am văzut cum vederea 
multor oameni s-a îmbunătățit. În 
2014, mi-am dorit ca vederea mea să 
se îmbunătăţească. În 2015, pastorul 
principal a spus în timpul unei predici 
că vederea multor oameni se va 
îmbunătăţi şi ne-a îndemnat să fim 
pregătiţi pentru aceasta. M-am rugat 
cu o dorinţă arzătoare şi m-am oferit 
să lucrez ca voluntar la Tabăra de vară 
Manmin. În timpul taberei, am primit 
rugăciunile pastorului și am avut 
credință.

Vederea nu mi s-a îmbunătăţ it 
pe parcursul taberei dar nu m-am 
descurajat, dimpotrivă, dorinţa mea de 
a-I fi plăcut lui Dumnezeu a crescut. 
Am păstrat o inimă mulţumitoare 
înaintea lui Dumnezeu şi am continuat 
să am nădeje că voi fi vindecat. Am 
lucrat ca voluntar la tabără trei ani la 
rând. Dorinţa de vindecare a crescut 
şi mai mult la locul de muncă pentru 
că am petrecut mult timp afară. Când 

ploua sau ningea, picăturile de apă 
de pe ochelari mă împiedicau să văd. 
Dorinţa după vindecare se intensifica.

În decembr ie 2017, programul 
special de Crăciun urma să aibă loc în 
ultima zi a perioadei de şapte ani, timp 
în care pastorul principal a împlinit 
dreptatea pentru noi. Eram bucuros şi 
entuziasmat. În data de 17 decembrie 

îl aşteptam pe pastorul principal ca 
să îl salut. Soţia mea mi-a spus că 
îmi curgeau lacrimile pe obraz. Le-
am şters surprins cu batista, dar nu le 
puteam opri. 

După ce am dat mâna cu pastorul 
principal, m-am dus la serviciul de 
închinare de duminică dimineaţa. 
Ecranul părea puţin neclar, dar nu 

i-am dat multă atenţie. În timpul 
serviciului de închinare de duminică 
seara vedeam încă neclar, iar lacrimile 
continuam să îmi curgă pe obraji. 
M-am gândit: „Mi-am cumpărat 
ochelarii aceştia noi nu de mult. 
Oare ei să fie de vină? Oare ar trebui 
să mă duc din nou la un control 
oftalmologic?” I-am dat jos să îmi 
şterg lacrimile. În acel moment am 
rămas surprins.

Afişajul de pe ecran era dintr-o 
dată atât de clar! „Oh! Ce mi s-a 
întâmplat!” M-am uitat în jur. Mi-am 
dat ochelarii jos şi i-am pus înapoi 
de câteva ori. Eram sigur acum că 
vedeam clar ce scria pe ecran fără 
ochelari. Vederea mi s-a îmbunătăţit 
când am d at  mâna cu  pas tor u l 
principal!

M-am dus la spital la un control 
oftalmologic. Cu două luni în urmă, 
rezultatul era 0,2/0,2, însă acum 
era 0,9/0,9! Fără să-mi dau seama, 
am spus: „Grozav! Vederea mi s-a 
îmbunătăţit!” La auzul afirmaţiei 
mele, medicul a spus: „Vederea se 
înrăutăţeşte. Nu se poate îmbunătăţi.” 
Nu m-a crezut.

Cu toate acestea, pot să afirm cu 
tărie să vederea mi s-a îmbunătăţit 
î n t r - o  c l i p i t ă  p r i n  p u t e r e a 
Dumnezeului cel Atotputernic! În 
ziua în care am fost vindecat, am 
primit şi vindecare pentru ţiuitul în 
urechi de care suferisem de câţiva 
ani. Îi dau toată slava şi mulţumirea 
Dumnezeului dragostei şi puterii.

„Vederea mi s-a îmbunătățit 
prin puterea lui Dumnezeu!”

Diaconul Sungyoon Lee,  
49 de ani, Filiala 12, Biserica Centrală Manmin

M-am născut într-o familie creştină şi m-am 
apropiat de Domnul datorită bunicii mele. În 
timpul ocupaţiei japoneze, s-a mutat la Sakhalin 
cu familia ei. Deşi Rusia interzicea creștinismul 
în acea perioadă, ea avea întâlniri de închinare 
acasă, împreună cu alte familii. Pe măsură ce 
ochii spirituali i se deschideau, vorbea tot mai 
mult despre Cer. O dată a spus că îngerii aduceau 
laude frumoase înaintea scaunului de domnie al lui 
Dumnezeu. 

A spus că dorinţa vieţii ei era să se întoarcă în 
Coreea de Sud pentru că urma să vină un pastor 
care va conduce toţi oamenii din toate naţiunile 
la mântuire. În 1998, dorinţa ei s-a împlinit, iar 
familia mea s-a întors în Coreea şi a început să 
trăiască în libertate.

În acelaşi timp, o cunoştinţă i-a recomandat 
tatălui meu Biserica Centrală Manmin. În 2009, am 
început şi eu să merg la această biserică. Când am 
văzut semnele, minunile şi lucrările minunate, am 
fost convinsă că pastorul principal este cel despre 
care a vorbit bunica mea. Din 2012, am început să 
o ajut pe păstorița filialei străinilor prin faptul că 

interpretam în limba rusă când mergea la oameni 
care vorbeau limba rusă. Eram bucuroasă că 
puteam să lucrez pentru Împărăţia lui Dumnezeu. 
Chiar dacă aș fi putut alege o slujbă mai bună, 
totuși, am ales una care îmi permitea să o ajut pe 
păstorița filialei. Ulterior, Dumnezeu m-a călăzit și 
am găsit o slujbă mai bună.

■
În 2013, pastorul principal mi-a apărut în vis. 

A spus cu blândeţe că făcusem o treabă bună şi 
m-a întrebat dacă am mâncat bine şi cum era 
la serviciu. Am rămas uimită. După aceea, 
am fost angajată de un spital din Seul la 
care voiam să lucrez. Am început să lucrez 
ca administrator al depar tamentului de 
interpretariat pentru pacienţii care vorbeau 
limba rusă, iar salariul meu anual a devenit 
mai mare decât dublul celui dinainte. 
Serviciul meu m-a ajutat să pot interpreta 
tot mai bine şi inima mea a devenit tot 
mai sensibilă. Într-o zi, pastorul principal 
mi-a apărut din nou în vis. El a chemat 
pe nume pe fiecare din membrii grupului 

care vorbeau rusă şi mi-a cerut să am grijă de ei. 
După vis, mi s-a dat sarcina de a conduce grupul 
celor care vorbeau limba rusă din filiala străinilor 
şi de a interpreta în limba rusă serviciul de 
închinare de duminică seara.

În mai 2017, m-am dus într-o călătorie de 
pregătire a conferinţei internaţionale ținuntă de 
World Christian Doctors Network (WCDN – 
Reţeaua Internaţională a Medicilor Creştini). Când 
pastorul principal s-a rugat înainte de plecare, s-a 
rugat pentru detalii la care nici nu mă gândisem. 
Când ne-am întors în Seul, am fost promovată de 
la poziția de coordinator la manager principal al 
departamentului internaţional. Supraveghez pe toţi 
managerii serviciilor de interpretariat cu excepţia 
echipei pentru limba engleză. Am primit şi nişte 

licenţe greu de obţinut şi salariul meu a 
crescut.

În octombrie 2017, am participat 
la conferinţa WCDN din Rusia 

ca interpret şi am primit mult 
har din partea medicilor şi 
cadrelor medicale prezente 
care au adus dovezi medicale 
referitoare la cazurile de 
vindecare divină. Îi dau 
toată mulţumirea şi slava 
lui Dumnezeu care m-a 
binecuvântat atât în duh 
cât şi în trup.

„Binecuvântările s-au revărsat la locul  
meu de muncă!”

Diaconiţa Irena, 39 de ani, Filiala străinilor, Biserica Centrală Manmin


