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Î n  11  m a r t ie  2018 ,  pă s t o r i ţ a 
Christina Roh de la biserica Manmin 
Hainaut din Belgia a fost invitată la 
biserica King of Kings din Finlanda, 
iar la serviciul de duminică a predicat 
mesajul intitulat „Credinţa spirituală 
şi credinţa firească” din Efeseni 4:13. 

Pastorul Viktor Kurnikov şi cei 
din biserica lui au spus: „Am fost 
binecuvântaţi foarte mult de mesajul 
ei spiritual şi am avut oportunitatea 
să ref lectăm la credinţa noastră”. 
S-au pocăit de credinţa firească care 
se bazează pe ceea ce se vede şi s-au 
hotărât meargă cu mai multă dăruire 
pe calea credinţei. Şi-au manifestat 

dor inţa de a colabora mereu cu 
biserica Manmin. Pe lângă aceasta, 
mesajul ei a fost transmis pe TBN 
Baltia şi pe BEPA24 care sunt canale 
creştine pentru oamenii din ţările 
baltice şi pentru vorbitorii de limba 
rusă.

B i s e r i c a  M a n m i n  a  f o s t 
recomandată bisericii de pastorul 
Maksim Tomassov, preşedintele TBN 
Baltia. El participase la Campania 
Unită din Estonia în 2010 a Dr.-
ului Lee şi experimentase lucrările 
puternice ale Duhului acolo, iar 
în 2017 vizitase Biserica Centrală 
Manmin din Seul.

Seminariile pentru telespectatorii 
GCN și pastorii vorbitori de hindi 
au fost organizate în trei oraşe din 
Punjab, după seminarul care avusese 
loc în Delhi.

Din 12 până în 15 martie 2018, 
pastorul John Kim, de la biserica 
Manmin Delhi din India, a adus 
mesajele „Motivul pent r u care 
Dumnezeu l-a f ăcut pe om din 
ţărâna pământului” (Geneza 2:7) 
şi „Cult ivarea umană” (Geneza 
3:23). El a îndemnat participanţii să 
crească în asemănarea cu Domnul 
şi să devină copii adevăraţi; apoi a 
predicat despre Dr. Jaerock Lee şi 

lucrările sale pline de putere. 
Le -a  vorbit  despre  luc ră r i le 

extraordinare din Faptele Apostolilor 
19 şi le-a adeverit că acelaşi fel de 
lucrare a avut loc astăzi prin batista 
peste care s-a rugat Dr. Lee. El s-a 
rugat pentru participanţi cu batista 
şi mulţi oameni au fost vindecaţi. Un 
sikh, care a trebuit să se deplaseze 
cu ajutorul cârjelor în ultimele şase 
luni, a putut să umble fără ele după 
rugăciune. Pastorii din sală şi-au 
exprimat dorinţa după Evanghelia 
Sfinţeniei şi l-au rugat pe pastorul 
Kim să ţină un seminar în fiecare 
lună.

În Finlanda a fost predicat mesajul 
„Credinţa spirituală şi credinţa firească”

Evanghelia Sfinţeniei a fost răspândită prin 
seminariile ţinute în Punjab, India
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RD Congo a avut parte de trezire datorită 
întâlnirilor organizate în partea de est!

Pastorul principal Dr. Jaercok Lee, 
preşedintele bisericii United Holiness 
Church of Jesus Christ, a condus 
Campania de evanghelizare Uganda 
Holy Gospel Crusade în 2000, campanie 
care a fost transmisă prin intermediul 
CNN, una din cele mai mari reţele de 
televiziune din lume. După aceea, el 
și-a continuat misiunea în Africa prin 
campanii organizate în Kenya în 2001 
şi în R.D. Congo în 2006. El a predicat 
Evanghelia Sfinţeniei, iar mesajul său a 
fost întărit prin semne și minuni.

Călcând pe urma pașilor acestuia, 
episcopul Dr. Myongho Cheong, 
preşedintele bisericii United Holiness 
Church of Jesus Christ, Africa, care 
slujeşte în biserica Manmin Holiness 
Church Nairobi, s-a implicat activ în 
lucrarea din Africa în 55 de ţări de pe 
continent (fotografia 1).

În martie 2018, Dr. Cheong a condus 

o întâlnire de trezire spirituală şi o 
întâlnire de vindecare cu batista în 
biserica Elshaddai din Uvira, R.D. 
Congo, la invitaţia pastorului Alembe. 
Acesta a primit mult har prin mesajul 
predicilor Dr.-ului Jaerock Lee cum 
ar fi „De ce este Isus singurul nostru 
mântuitor?” pe care Dr. Cheong 
l-a transmis. Pe parcursul 
întâlnirilor sale, membrii 
bisericii au fost atinşi şi au 
fost umpluţi de har.

În 2 și 3 martie, a 
t ransmis  mesa ju l 
int i tulat  „Măsura 
credinţei”, bazat 
pe Romani 12:3. 
I-a îndemnat pe 
cei  prezenţ i  să 
se sfinţească,  să 
aibă o credinţă plăcută lui 
Dumnezeu şi, prin urmare, să 

intre în Noul Ierusalim. După mesaj, 
s-a rugat pentru bolnavi cu batista peste 
care se rugase Dr. Lee şi mulţi oameni 
au fost vindecaţi de diverse boli (Faptele 
Apostolilor 19:11-12).

Pe data de 4 martie, Dr. Cheong a 
predicat un mesaj intitulat „Planul lui 
Dumnezeu pentru Creaţie” – un mesaj 

despre dragostea 
lui Dumnezeu şi 
despre grădina 
Edenului bazat 
pe Geneza 1:1 
(fotografia 5). 
Seara, a condus 
o  în tâ ln i re  de 
v i n d e c a r e  c u 
batista în Uvira, 
întâlnire la care 
a u  p a r t i c i p a t 

aproximativ 2.000 de oameni. A 
predicat mesajul „Mergeți la ape 

adânci şi aruncaţi-vă mrejele pentru 
pescuire” inspirat din Luca 5:1-9. 
Oamenii au primit har şi L-au primit 
pe Domnul. Când s-a rugat cu batista, 
mulţi oameni au fost vindecaţi de boli 
şi unii din cei care au văzut lucrările 
făcute s-au înscris ca membrii ai 
bisericii Elshaddai (fotografiile 2, 3). 

Pe data de 5 şi 6 martie, în oraşele 
Baraka  ş i  Uv i ra  au  fos t  ţ i nu te 
prelegerile din cadrul Seminarului 
Internaţional Manmin (fotografia 4). 
Prelegerea Dr.-ului Cheong s-a intitulat 
„Planul lui Dumnezeu pentru Creaţie” 
și s-a bazat pe textul din Geneza 1:1. 
Pastorii din audienţă au fost surprinşi să 
audă mesaje atât de profunde cum ar fi 
„Planul lui Dumnezeu pentru creaţie”, 
„Motivul pentru care Dumnezeu a pus 
pomul cunoştinţei binelui şi răului în 
Grădina Edenului” şi „Taina Grădinii 
Edenului”.
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Isus a venit în lume în trup şi a luat 
asupra Lui tot felul de suferinţe. În 
final a deschis calea pentru mântuirea 
omenirii prin faptul că Şi-a arătat 
dragostea la cruce. Haideţi să ne 
uităm mai atent la voia lui Dumnezeu 
prin care Isus a fost lovit şi Şi-a vărsat 
sângele.

1. Isus a fost biciuit şi Şi-a vărsat 
sângele

Înainte de răstignire, Isus a fost 
biciuit peste tot trupul. Rănile Lui 
erau atât de adânci încât I se vedeau 
oasele.

Când un soldat bine pregătit din 
armata romană mânuia un bici numit 
f lagel, acesta se înfăşura în jurul 
trupului lui Isus o dată şi jumătate şi 
Îi smulgea carnea. La capătul biciului 
erau obiecte de metal ca nişte cârlige 
care I-au străpuns pielea, iar când 
soldatul trăgea biciul înapoi, aceste 
capete de metal smulgeau bucăţi din 
carnea Lui.

De ce a trebuit Isus să fie supus 
unor astfel de suferinţe groaznice şi 
să I se verse sângele printr-o astfel de 
biciuire? În a doua parte a versetului 5 
din Isaia 53 citim: „...şi prin rănile Lui 
suntem tămăduiţi”. Isus a fost biciut şi 
Şi-a vărsat sângele pentru a ne aduce 
vindecare de tot felul de boli. 

Isus a spus slăbănogului în Matei 
9:2: „Îndrăzneşte, fiule! Păcatele îţi 
sunt iertate!” Vedem că a adresat 
p roblema pă ca t u lu i  î na i n t e  de 
a-l vindeca. În Ioan 5:14, Isus a 
spus bolnav ulu i:  „ Iat ă  că  te -a i 
făcut sănătos; de acum să nu mai 
păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple 

ceva mai rău”. Aceasta ne arată 
că deşi ne-am pocăit şi am primit 
iertarea lui Dumnezeu pentru păcate, 
dacă ne întoarcem la viaţa păcătoasă, 
putem să ne îmbolnăvim mai rău 
decât înainte.

Deoarece rădăcina bolilor este 
păcatul și deoarece izbăvirea de boală 
necesită vărsare de sânge (Evrei 9:22), 
Isus ne-a eliberat de toate felurile de 
boli când a fost biciuit și Și-a vărsat 
sângele.

2. Trebuie să credem că Isus 
a fost biciuit în locul nostru şi să 
mărturisim această credinţă

În 1 Petru 2:24 citim că „...prin 
rănile Lui aţi fost vindecaţi”. Prin 
urmare, oricine crede că Isus ne-a 
răscumpărat de sub puterea bolii prin 
faptul că a fost biciuit şi Şi-a vărsat 
sângele, nu trebuie să mai fie chinuit 
de nicio neputinţă sau boală (Matei 
8:17).

Unii oameni spun: „Păcătuiesc 
uneor i pent ru că sunt slab. Este 
greu pentru om să trăiască pe deplin 
după Cuvântul lui Dumnezeu”. Însă, 
observaţi ce scrie în Proverbe 18:21: 
„Moartea şi viaţa sunt în puterea 
limbii; oricine o iubeşte, îi va mânca 
roadele”. Atunci când mărturisim 
în orice situaţie şi în orice condiţie, 
„Sunt puternic şi sunt plin de Duhul 
Sfânt pr in harul lui Dumnezeu”, 
conform măr tur isi r i i  voast re de 
credinţă veţi primi harul şi puterea 
lui Dumnezeu, veţi putea depăşi cu 
ușurință slăbiciunea şi veți putea 
transforma „imposibilul” în „posibil”.

Când pr imiţi rugăciune pentru 
vindecare, în loc să mărturisiţi: „Cred 
că voi fi vindecat prin rugăciune”, 
dacă spuneţi: „Cred că am fost deja 
vindecat”, Dumnezeu îşi va face 
lucrarea potr ivit cu măr turisirea 
voastră de credinţă. Unii din voi poate 
întrebaţi: „Cum pot să spun că am fost 
vindecat dacă încă simt durere? Nu 
înseamnă că mint?” Dacă am înţelege 
corect credinţa spirituală, ne-ar fi uşor 
să pricepem acest lucru.

După cum cititim în Evrei 11:1 – 
„Şi credinţa este o încredere neclintită 
în lucrurile nădăjduite, o puternică 
încredinţare despre lucrurile care nu 
se văd” – credinţa nu înseamnă că 
mărturisim ceva după ce am văzut că 

s-a întâmplat: credința este încrederea 
şi încredinţarea de lucrurile care 
nu se văd, pentru care nădăjduiţi în 
credinţă. Dacă mărturisiţi doar cu 
gura „Eu cred”, fără să aveţi credinţă 
în in imă, aceasta nu va face ca 
lucrurile pentru care nădăjduiţi să se 
întâmple. Doar atunci când mărturisiţi 
cu credinţă şi sunteţi încredinţaţi, 
lucrurile nădăjduite vor avea loc.

Dacă aveţi credinţă în inimă şi 
mărturisiţi cu gura, „Prin puterea lui 
Dumnezeu, bolile şi slăbiciunea au 
ieşit din trupul meu”, Domnul nostru 
va lucra după credinţa voastră. Dacă 
nu puteți să credeți sau să mărturisiți 
astfel, bolile nu vor pleca pentru că 
veţi continua să credeţi, „Încă am 
dureri. Nu am fost încă vindecat”. 
Fără credinţă, rămâneţi în durere 
şi suferinţă. Datorită unor astfel 
de gânduri negative, nu veţi putea 
experimenta lucrarea lui Dumnezeu.

3. Unii spun „Eu cred” dar tot nu 
pot primi vindecare

Dacă oamenii continuă să sufere de 
pe urma bolilor, chiar dacă declară 
că ei cred că Isus a fost biciuit şi prin 
rănile Lui au fost izbăviți de bolile 
lor, acesta se datorează faptului că 
nu au trăit conform neprihănirii lui 
Dumnezeu.

În Exodul 15:26 cit im: „Dacă 
vei asculta cu luare aminte glasul 
Domnului Dumnezeului tău, dacă vei 
face ce este bine înaintea Lui, dacă 
vei asculta de poruncile Lui şi dacă 
vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi 
cu niciuna din bolile cu care am lovit 
pe egipteni; căci Eu sunt Domnul care 
te vindecă”.

În termeni spirituali, „Egiptul” aici 
se referă la lumea în care trăim, iar 
„Cele zece urgii” care s-au abătut 
asupra Egiptului se referă la toate 
bolile care există în lume. Dacă 
păzim şi trăim după poruncile lui 
Dumnezeu, nu vom avea de suferit de 
pe urma niciunei boli. Chiar dacă ne 
îmbolnăvim, odată ce ne pocăim şi 
ne îndreptăm calea, Dumnezeu ne va 
vindeca. 

Tot uşi ,  nu  t rebu ie  să  avem o 
ne pr i hă n i re  de  s i ne ,  c i  s ă  f i m 
neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu. 
Neprihănirea oamenilor diferă de la 
om la om datorită faptului că mediul 

în care au trăit şi valorile care le-
au fost insuflate prin ce au văzut, au 
auzit şi au învăţat au fost diferite. O 
persoană poate considera că are o 
purtare neprihănită, dar din punctul 
altcuiva de vedere nu este neprihănită.

Neprihănirea adevărată este doar 
aceea pe care Dumnezeu o consideră 
neprihănire, iar singurul standard 
este Cuvântul lui Dumnezeu care este 
adevărul Însuşi. De exemplu, dacă 
unor părinţi le vine copilul acasă 
bătut, ei vor fi supăraţi şi vor vrea să 
discute cu părinţii celuilalt copil. Însă, 
neprihănirea lui Dumnezeu ne spune: 
„Oricui te loveşte peste obrazul drept, 
întoarce-i şi pe celălalt”, „Căută 
pacea” şi „Iubeşte-ţi duşmanul”. Poate 
vi se pare că aveţi de pierdut când 
căutaţi neprihănirea lui Dumnezeu 
d a r,  î n  f i na l ,  D u m nezeu vă  va 
recunoaşte şi vă va da trecere.

Uni i  poate se înt reabă:  „Cum 
aş putea ţ ine toate poruncile lui 
Dumnezeu?” De fapt, a le ţine şi 
a trăi pe baza lor nu este un lucru 
greu. Dacă credeţi şi vă trăiţi viaţa 
spunându-vă continu: „Duhul Sfânt 
mă ajută întotdeauna şi, datorită 
faptului că Dumnezeu îmi dă har 
şi putere, pot face acest lucru cu 
uşurinţă”, atunci ascultarea devine 
mai uşoară. Chiar dacă Îl iubiţi pe 
Dumnezeu şi vă aţ intiţ i pr ivirea 
asupra slavei şi răsplății cerești, nu 
este un lucru greu să ţineţi poruncile 
lui Dumnezeu.

Dacă vă gândiţi: „Am prea multe 
păcate de care trebuie să mă lepăd 
şi va dura mult timp să fac acest 
lucru!”, încercaţi să faceţi o listă de 
păcate de care vă este cel mai greu să 
vă lepădaţi. Este ca și când, după ce 
smulgeţi rădăcinile mari din pământ, 
cele mici vor fi mai uşor de scos. Când 
oamenii ies din întuneric şi încep să 
umble în lumină, zidul de despărţire 
care a stat între ei şi Dumnezeu va 
cădea. Credinţa pr in care pot să 
creadă va veni peste ei şi vor putea 
experimenta lucrările lui Dumnezeu. 

Dragi fraţi şi surori în Christos, 
prin biciuirea și vărsarea Sa de sânge, 
Isus ne-a răscumpărat de toate bolile 
şi neputinţele. Din moment ce L-aţi 
întâlnit pe Domnul care vindecă, 
sper să fiţi vindecaţi complet de toate 
bolile şi să păziţi poruncile Lui cu 
sârguință.

●●●

Voia lui Dumnezeu prin care Isus a 
fost biciuit şi Şi-a vărsat sângele

„El a purtat păcatele noastre în trupul 
Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind 

morţi faţă de păcate, să trăim pentru 
neprihănire; prin rănile Lui aţi fost 

vindecaţi” (1 Petru 2:24).

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
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Website: www.manmin.org/english  
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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)



Nr. 12  6 mai, 2018 Articol principal 3 

Dumnezeu este Duh iar una din caracteristicile credincioşiei Sale este statornicia. „Să ştii, dar, că Domnul 
Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios şi Îşi ţine legământul şi îndurarea 
până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc şi păzesc poruncile Lui” (Deuteronom 7:9).

„Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face? 
Ce a făgăduit, oare nu va împlini?” (Numeri 23:19).

„Orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici 
schimbare, nici umbră de mutare” (Iacov 1:17).

Ce înseamnă că cineva are o minte nestatornică? Înseamnă că omul respectiv își schimbă decizia iniţială, 
care a fost luată în adevăr, în favoarea deciziilor bazate pe câștiguri personale. S-ar putea să credeți că acest 
lucru se datorează faptului că sunteţi predispuşi genetic spre a nu vă îndeplini hotărârile sau obosiţi repede 
sau renunţaţi uşor. Cu toate acestea, vă veți putea lepăda de acest obicei de a fi nestatornici prin credinţa în 
Domnul când primiţi ajutor de la Duhul Sfânt şi har şi putere de la Dumnezeu. În cele ce urmează, vă voi oferi 
trei sfaturi care vă pot ajuta să vă debarasaţi de o „minte nestatornică” care vă împiedică să creşteţi în duhul. 

Cum să ne lepădăm rapid de o 
„minte nestatornică”

Nu vă descurajaţi şi nu renunţaţi pe parcurs.

Rămâneţi fermi şi statornici în împlinirea hotărârii.

Unii oameni sunt inf luențați de atmosfera din jur sau 
de starea emoţională de moment și spun că vor face un 
anumit lucru. Dar, mai apoi nu îşi ţin cuvântul sau regretă 
că au făcut un angajament. Dacă sunteţi genul de om care 
vorbeşte mult şi glumeşte des, trebuie să vedeţi dacă nu 
cumva spuneţi lucruri fără băgare de seamă. Nu trebuie să 
faceţi promisiuni pe care nu le puteţi onora. Dacă faceţi 
acest lucru, veți evita să fiţi „nestatornici”.

Cei care se răzgândesc des şi nu îşi ţin promisiunile 
f ăcute altora sau lor înşişi pot să-şi încalce chiar și 
promisiunile f ăcute lui Dumnezeu. În Psalmul 15:4 
citim: „El priveşte cu dispreţ pe cel vrednic de dispreţuit, 
dar cinsteşte pe cei ce se tem de Domnul. El nu-şi ia 

vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui”. În 
Numeri 30:2 găsim scris: „Când un om va face o juruinţă 
Domnului sau un jurământ prin care se va lega printr-o 
făgăduinţă, să nu-şi calce cuvântul, ci să facă potrivit cu 
tot ce i-a ieşit din gură”. Orice cuvânt pe care îl spuneţi 
sau orice decideţi să faceţi înaintea lui Dumnezeu trebuie 
să împliniţi.

Pentru a vă putea ţine cuvântul va trebui să vă gândiţi 
bine înainte de a vorbi şi doar după aceea să vorbiţi. În 
Iacov 1:19 citim: „Ştiţi bine lucrul acesta, preaiubiţii mei 
fraţi! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, 
zăbavnic la mânie”. Dacă vă obişnuiţi să umblaţi călăuziţi 
de Duhul puteţi veți putea evita greșelile în vorbire.

Pentru a obţine ceva, t rebuie să puneţi în aplicare 
hotărârea. Cea mai bună metodă de a ajunge să aveți o minte 
neschimbătoare este să vă înfăptuiţi deciziile cu fermitate. 
Obiceiul de a vă răzgândi se datorează caracteristicii de a 
fi schimbători. Mai mult, obiceiul de a vă râzgândi face ca 
mintea nestatornică să devină și mai schimbătoare.

Prin urmare, trebuie să vă faceţi un obicei de a fi statornici 
prin faptul că vă puneţi în aplicare deciziile cu fermitate pas 
cu pas. Să presupunem că nu aţi citit un capitol din Biblie în 
fiecare zi după cum v-aţi propus. Prin urmare vă propuneţi să 
citiţi treizeci de capitole pe zi. Dacă vă stabiliţi un astfel de 
scop înalt, este mai probabil că nu îl veţi atinge şi veți renunța 
din nou la ce v-aţi propus. În acest caz, trebuie să vă stabiliţi 
un ţel mai uşor de realizat, cum ar fi să citiţi un capitol pe zi. 
Pe măsură ce faceţi acest lucru în mod constant, veţi putea 

ajunge să citiţi 30 de capitole pe zi mai încolo. Acest proces 
se aplică şi la lepădarea de natura păcătoasă. Trebuie să vă 
rugaţi să vă lepădaţi de ea şi să faceţi paşi în această direcție 
până când vă veți fi lepădat complet. Cu toate acestea, unii 
s-ar putea să se roagă să se lepede şi fac paşi în acea direcție, 
dar se opresc la mijloc de drum. S-ar putea să se roage din 
nou să se lepede dar astfel nu fac decât să treacă în mod 
repetat de la a face ceva în direcția respectivă la a nu face. 
Prin urmare, nu reușesc să se lepede.

Deci, pentru a vă lepăda de o minte nestatornică, trebuie 
să fiţi consecvenţi şi fermi când vă angajați să faceţi ceva, 
indiferent cât de neînsemnat este lucrul respectiv. Atunci veți 
putea învăţa stăpânirea de sine care vă ajută să vă înfrânaţi 
şi să vă temperaţi. Acest principiu se aplică fiecărui domeniu 
din viaţă.

Să presupunem că doi oameni şi-au propus nişte obiective 
şi au început să facă lucruri concrete pentru a le atinge. Însă, 
pe parcurs au renunţat. Unul din oameni a încercat din nou 
să-şi atingă ţelul, iar celălalt a renunţat complet. Rezultatele 
lor vor fi foarte diferite. Tot astfel, dacă vă simţiţi frustraţi şi 
renunţaţi pe parcursul procesului de sfinţire, nu veţi ajunge la 
sfinţenie.

Dacă un alergător de maraton renunţă în mijlocul cursei, 
el nici nu poate ajunge la final, nici nu poate câștiga medalia 
de aur. Tot astfel, nu puteţi merge în Cer dacă renunţaţi pe 
parcurs. Însă, atâta timp cât nu renunţaţi, puteţi merge în Cer 
şi puteți chiar primi un locaş mai bun acolo. Prin urmare, să 
nu spuneți că nu puteţi face ceea ce v-aţi propus din cauza 
minţii voastre nestatornice. Adevăratul motiv este faptul că 
renunţaţi din cauza frustrării. Aşadar, trebuie să vă lepădaţi 

rapid de obiceiul de a vă da bătuți.
O minte nestatornică se manifestă în diverse moduri 

cum ar fi o lipsă de determinare, nerăbdare, înşelăciune şi 
şiretenie. Rădăcina unor astfel de caracteristici este o minte 
schimbătoare. Prin urmare, trebuie să vă lepădaţi de aceasta 
pentru a umbla prin Duhul.

O sămânţă mică prinde rădăcină în pământ, apoi creşte şi 
devine un copac mare. Tot la fel este şi cu această trăsătură 
de „nestatornicie”. Dacă observaţi că unele trăsături care se 
datorează nestatorniciei încep să prindă rădăcini, trebuie să 
vă lepădaţi de ele şi să nu renunţaţi pe parcurs.

În 1 Samuel 15:29 citim: „Cel ce este tăria lui Israel nu 
minte şi nu Se căieşte, căci nu este un om ca să-I pară rău”. 
Haideţi să devenim copii adevăraţi ai lui Dumnezeu prin 
lepădarea de o inimă mincinoasă şi de o minte nestatornică.

Nu vă grăbiţi şi nu fiţi fără băgare de seamă când luaţi o decizie sub influenţa 
atmosferei în care vă aflaţi, circumstanţelor sau a stării emoţionale.

Sfatul 1

Sfatul 2

Sfatul 3
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„Am fost vindecată de peritonită prin rugăciunea pastorului principal!”
În 8 februarie 2018, am început 

dintr-o dată să am dureri în partea 
i n fe r ioa ră  a  abdomenu lu i .  Nu 
conteneau şi abdomenul a început să 
se baloneze de parcă era plin de gaze. 
Datorită durerii puternice, nu puteam 
dormi, nici mânca. Pe data de 12 
dimneaţa m-am dus la urgenţă.

Medicul mi-a arătat rezultatele 
anal i zelor  şi  mi-a  spus:  „Este 
apendicită acută. Par tea stângă 
este umflată datorită inflamaţiei iar 
în partea dreaptă a abdomenului 
s-a acumulat lichid. Acest lucru 
sugerează că s-a perforat. Este 
peritonită”. Mi-a spus că trebuie să 
fiu operată de îndată.

Cu toate acestea ,  am vr ut să 
primesc vindecare prin credinţă. 
Mai erau două zile până la întâlnirea 
cu pastorul pr incipal în t impul 

sărbătorilor de Anul Nou Lunar aşa 
că m-am dus acasă. Durerea ascuţită 
era foarte mare.

Mi-am dat seama că mintea mea 
nu se aliniase vieţii mele de credinţă. 
Am pierdut pl inătatea Duhului 
dator i t ă  v ie ţ i i  ocupate.  M-am 
pocăit de aceasta. Am continuat să 
beau apă dulce de Muan, apă care 
a fost transformată prin puterea 
lui Dumenezeu din apa sărată de 
mare înt r-o apă dulce, potabilă 
(Exodul  15:25).  De asemenea , 
am primit rugăciunea pastorului 
principal pentru bolnavi care fusese 
înregistrată. Prin aceasta am putut 
îndura durerea.

Pe data de 14 am mers la locuinţa 
pastorului principal în scaun cu rotile 
şi am ascultat mesajul său. Când am 
primit rugăciunea lui pentru bolnavi, 

a m î nc e pu t  s ă  s i mt 
căldură în tot corpul. 
După aceea, am putut să 
îmi mişc piciorul drept 
pe care nu îl putusem 
ridica datorită durerii. 
M-a ridicat din cărucior 
şi mi-a revenit pofta de 
mâncare.

Însă, în acea seară, am 
început să simt din nou o 

durere intensă. Nu puteam face nimic 
decât să plâng şi să mă pocăiesc de 
toate cuvintele şi faptele pe care mi le 
reamintea Duhul Sfânt. Am mulțumit 
pentru dragostea lui Dumnezeu care 
m-a adus la credinţă.

Am reuşit să adorm, iar la ora 8 
dimineaţa m-am trezit. Din moment 
ce m-am simţit mai bine, m-am uitat 
la abdomen. Când l-am atins, nu am 
simţit nicio durere. În acel moment, 
socrul meu m-a sunat, plângând. A 
spus că pastorul principal i-a apărut 
în vis şi l-a întrebat dacă era bolnav. 

El a răspuns că a doua noră a sa era 
foarte bolnavă, iar pastorul principal 
s-a rugat pentru mine în visul său. 

Cel mai uimitor a fost faptul că 
durerea mea a dispărut în momentul 
în care pastorul principal s-a rugat 
pentru mine în visul socrului meu. 
După aceea, trupul meu şi-a revenit 
repede şi totul a revenit la normal. 
Acum sunt sănătoasă. Îi aduc toată 
mulţumirea şi slava lui Dumnezeu 
care m-a vindecat şi îi dau mulţumiri 
şi pastorului principal care s-a rugat 
pentru mine. Aleluia!

◀ Înainte de rugăciune
apendicele ei era 
perforat şi era 
înconjurat de pungi de 
puroi.

Tomografie 
abdominală

După ce L-am primit pe Domnul, am primit 
bucurie şi pace în inima mea. Însă, pentru că nu 
m-am rugat prea mult, dragostea şi râvna pentru 
Domnul s-au răcit şi am ajuns să mă duc la biserică 
din obişnuinţă. Am început să am multe întrebări 
despre credinţă, iar Cuvântul mă împovăra din 
cauză că nu trăiam pe baza Lui.

Am fost dezamăgită când am văzut mulţi pastori 
care predicau una și făceau alta. Tatăl meu a fost 
şi el dezamăgit de purtarea unor astfel de pastori şi 
a căzut din nou în obiceiul lui de a bea alcool. Cei 
din familia mea se certau des şi eu aveam accese 
de furie. Nu îmi puteam controla mintea. Abia 
ajungeam la Serviciul de duminică.

După aceea, am avut de sufer it din cauza 
durerilor de stomac şi a durerilor cronice de cap. 
Am primit injecţii şi tratament în spital dar nu mi-
au fost de ajutor. Lumina solară îmi provoca dureri 

de cap, aşa că stăteam într-o cameră întunecată. 
Am început să mă gândesc că poate nu făceam 
parte din planul lui Dumnezeu şi să mă întreb de ce 
nu mă puteam ruga şi de ce aveam atâtea probleme 
deşi mergeam la biserică. Astfel de gânduri mă 
împiedicau să am pace în mintea mea.

Într-o zi în 2014, prietenul meu, fratele Maksim 
Chubachuk, mi-a spus că există un pastor care 
s-a lepădat de păcate şi duce o viaţă sfinţită în 
vremurile noastre. Apoi, mi-a recomandat cărţile 
şi predicile Dr.-ului Jaerock Lee. El m-a invitat 
pe mine şi pe mama la programul de Crăciun al 
bisericii Manmin Moldova.

Mama a mers la biserică prima şi a citit cartea Dr.-
ului Lee Mesajul Crucii. Mi-a spus să o citesc și eu. 

Când am citit cartea, am experimentat ceva 
uimitor: am început să simt bucurie şi pasiune în 
inimă. Am primit răspunsuri la întrebări cum ar 

fi „De ce a creat Dumnezeu omenirea deşi a ştiut 
că vor păcătui?”, „De ce a pus Dumnezeu pomul 
cunoştinţei binelui şi răului la îndemână când ştia 
că Adam va mânca din el?” şi altele ca acestea. 

Viaţa mea din trecut mi-a trecut pe dinaintea 
ochilor. Mă îndoisem de Dumnezeu şi avusesem 
gânduri negative. Am început să mă pocăiesc cu 
lacrimi. Am simţit că fragmentele din viaţa mea au 
fost puse împreună. Am găsit răspuns la întrebarea 
despre identitatea mea. De asemenea, am înţeles 
dragostea cea mare a lui Dumnezeu şi planul Lui. 
Am citit cartea din nou şi din nou. Nu mă puteam 
abţine să nu spun şi altora despre carte. Pe lângă 
aceasta participam și la întâlnirea de rugăciune în 
fiecare zi.

Ulterior am aflat că erau mai multe învățături. 
Ce m-a surprins mai mult a fost prelegerea Dr. Lee 
pe cartea Geneza. Am continuat să ascult predicile 
și să citesc alte cărţi cum ar fi Cerul, Iadul  şi 
autobiografia sa Viaţa Mea, Credinţa Mea.

Acum şt iu că Dumnezeu Îşi doreşte copii 
adevăraţi care au o inimă sfinţită şi știu că și eu 
fac parte din planul Său. Am nădejde pentru 
Noul Ierusalim. Mai mult, nu mai sufăr de dureri 
cronice de cap şi de stomac. Slujesc în biserică 
ca profesoară la Şcoala duminicală a copiilor, ca 
membră a echipei de dans şi ca lider de grup.

De asemenea, membrii familiei mele frecventează 
biserica împreună. Îi dau toată mulţumirea şi slava 
lui Dumnezeu care m-a călăuzit la biserică prin 
Cuvântul Vieţii şi prin Domnul care îmi dă izbândă 
şi har. De asemenea, sunt mulțumitoare pastorului 
principal care mă hrăneşte cu Evanghelia Sfinţeniei. 
Aleluia!

„Evanaghelia sfinţeniei mă 
face să fiu plină de pace, 
bucurie şi speranţă 
pentru Cer!”
Sora Tatiana Plămădeală, vârsta 23 de ani, 
Biserica Manmin Moldova

Diaconiţa Myungrang Kim, vârsta 47de ani,  
Filiala 16, Biserica Centrală Manmin (stânga)


