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„Vorbitor i i de l imba 
rusă din jurul lumii î l 
iubesc şi îl respectă pe 
Dr. Jaerock Lee. El le 
transmite mesajul Bibliei 
într-un mod clar, uşor de 

înţeles. Este o mare binecuvântare şi 
un ajutor semnificativ.”

Dl. Yury Chernyetsky, 
preşedintele Impact TV, SUA

„ G C N  t r a n s m i t e 
Evanghelia Sf inţeniei 
p r e z e n t a t ă  d e  D r . 
J a e r o c k  L e e  ş i 
programele culturale 
M a n m i n  c a r e  s u n t 

deosebite. Aceste programe au adus 
mântuire oamenilor.”

Rosalba Rodriguez De Rincon, 
preşedinte le postului  Enlace T V, 
Columbia

„ M u l ţ i  o a m e n i  a u 
primit binecuvântări prin 
rugăciunile pentru bolnavi 
a le  D r. - u lu i  Jaerock 
Lee. Ei au fost eliberaţi 
de duhuri rele şi au fost 

vindecaţi de cancer, de boli pulmonare, 
de afecţiuni gastrice şi multe altele. De 
asemenea, cei care erau afectaţi de 
infertilitate au putut concepe.” 

Abraham Vincent, 
preşedinte al ArulVakku GCN, India

„ M u l ţ i  o a m e n i  a u 
experimentat miracole 
prin predicile Dr.-ului 
Jaerock Lee. Mesajele 
lui au adus lumină în 
vieţile lor, iar credinţa lor 

a crescut prin faptul că au putut vedea 
şi auzi despre miracole.”

Esteban Handal, 
preşedinte al JBN TV, Honduras

GCN, staţia de televiziune creştină, 
care răspândeşte Evanghelia, a produs 
şi a transmis o varietate de programe 
diferite bazate pe Cuvântul vieţii, pe 
lucrări pline de putere, pe mărturii şi 
pe programe artistice culturale creştine 
(www.gcntv.org). Recent, au fost 
transmise nişte programe noi care au fost 
apreciate de telespectatorii din Coreea și 
din afară.

P rog ramele  su nt  u r mătoa rele: 
Inima lui Dumnezeu , care îi ajută pe 
telespectatori să crească în credinţă; 
Planul lui Dumnezeu cu privire la creaţie, 
care ajută pe oameni să vadă puterea, 
natura divină şi dragostea nemărginită 
a lui Dumnezeu așa cum se reflect ele 
în lucrarea creaţiei; Puterea, care arată 
lucrările pline de putere care depăşesc 
capacitatea umană de înțelegere; Hello, 
Basic English  (Hello, limba engleză 
pentru începători), un curs introductiv 
de conversaţ ie în l imba engleză; 
Nihaoma , un curs de limba chineză 
pentru începători; Povestea Manmin , o 
scenetă bazată pe mărturiile membrilor 
Manmin; Aţi auzit? care prezintă noile 
cântece de la Manmin Praise (grupul de 

laudă Manmin) prin diverse mijloace 
audiovizuale şi Haideţi să învăţăm  care 
ajută telespectatorii să înveţe cum să se 
închine prin dans.

Îna inte  să  f ie  t r ansmise noi le 
programe, emisiunile GCN au fost 
apreciate de mulţi telespectatori care 
au urmărit transmisiuni cum ar f i 
Creaţionism şi ştiinţă, în care se prezintă 
planul lui Dumnezeu cu privire la creaţie 
şi autenticitatea Bibliei din predicile Dr.-
ului Lee; WCDN care prezintă cazuri 
de vindecare prin rugăciunea Dr. Lee 
documentate medical; Reminiscenţe , 
o aducerea aminte a campaniilor de 
evanghelizare de peste hotare prin 
intermediul mărturiilor celor care au 
fost implicaţi; Meditaţii , un program 
prin care se meditează zilnic asupra unui 
verset Biblic; Recomandare de carte , 
care prezintă cărţile Dr.-ului Lee despre 
cum să trăim o viaţă de credinţă; Dans 
frumos, program de dans pentru copii.

„ D uc e ţ i -vă  î n  t oa t ă  lu me a  ş i 
propovăduiţ i Evanghelia la or ice 
făptură” (Marcu 16:15).

Pastorul principal Dr. Jaerock Lee, 
fondator şi preşedinte al consiliului de 

conducere al GCN, a avut viziunea 
pentru o lucrare de transmisie televizată 
a programelor creştine deoarece o 
consideră o metodă ef icientă de a 
conduce la Domnul nenumărate suflete 
din toată lumea în vremurile din urmă. 
După rugăciune, a înfiinţat Manmin 
TV, numele anterior al GCN, în ianuarie 
2000. Manmin TV a transmis în direct 
campaniile de evanghelizare de peste 
hotare şi lucrarea lui Dumnezeu, 
Creatorul, a lui Isus Cristos şi a Duhului 
Sfânt din toată lumea. 

În 2004, multe televiziuni creştine 
care au avut viziunea de a răspândi 
Evanghelia prin transmisiuni care să 
ajungă la toţi oamenii din toate naţiunile 
s-au unit şi au înfiinţat GCN (Global 
Christian Network). În octombrie 2005, 
a fost difuzat primul program pe canalul 
17 al televiziunii publice din New York. 
De atunci, GCN a încheiat parteneriate 
cu un număr de televiziuni importante 
din lume şi a difuzat programe în 
aproximativ 170 de ţări prin intermediul 
posturilor de televiziune publice, prin 
satelit şi televiziune prin cablu. Acum, 
spre sfârşitul vremurilor, oamenii 

suferă de foame spirituală, dar GCN a 
proclamat adevărul pentru a conduce 
la mântuire nenumărate suflete care nu 
cunosc adevărul care duce la mântuire. 
Telespectatorii şi-au trimis mărturiile şi 
multe posturi de televiziune au confirmat 
influenţa puternică pe care o are GCN în 
vieţile telespectatorilor.

Bi s e r i c a  C e n t r a l ă  M a n m i n  a 
achiziţionat recent un studio mobil de 
emisie de înaltă definiţie. Din 25 martie, 
a început să transmită în format HD 
evenimentele bisericii. Fiecare serviciu 
de închinare, întâlniri de rugăciune 
Daniel şi toate celelalte programe ale 
bisericii au început să fie disponibile la o 
definiţie de patru ori mai înaltă decât cea 
digitală, standard.

Studioul mobil de transmisie de 
înaltă definiţie este o autoutilitară de 16 
tone cu amortizor de vibrații, echipată 
cu aparate de filmat, camere cu braţ 
telescopic, comutator şi unitate de mixaj 
pentru sunet. Interiorul este împărţit 
în mai multe încăperi cum ar fi video, 
audio, de producţie şi cea cu echipajul de 
televiziune, iar totul este gestionat de cei 
de la GCN şi nu de angajaţi externi.

Stația GCN care răspândeşte vestea bună în lume a
lansat programe noi în 2018

„Am fost foarte binecuvântaţi în timp ce am lucrat cu GCN!”   
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Toată omenirea devenise păcătoasă. 
Isus a venit pe pământ şi a luat asupra 
Lui suferinţele pentru a răscumpăra 
omen i rea de păcate.  Dacă vom 
înţelege pe deplin ce a făcut El pentru 
noi, vom putea cunoaşte şi mai bine 
profunzimea dragostei lui Dumnezeu 
şi vom duce o viaţă creştină plină 
de avânt. Haideţi să vedem de ce a 
trebuit Isus să poarte cununa de spini.

1. Motivul pentru care Isus a 
pur tat cununa de spini şi Şi-a 
vărsat sângele

Ca Fiu al lui Dumnezeu, ne-am 
aştepta ca Isus să poar te doar o 
cunună de slavă şi onoare. Cu toate 
acestea, în timpul suferinţelor, Isus a 
purtat o cunună de spini ascuţiţi. Pe 
măsură ce spinii lungi penetrau pielea 
capului Său şi îi provocau durere, 
sângele îi curgea şiroaie pe faţă. De 
ce a purtat Isus cununa de spini şi 
Și-a vărsat sângele? A făcut-o pentru 
a aduce iertare de păcatele pe care 
oamenii le-au făcut în gândurile lor. 

În creierul omului este un mecanism 
de memorare care înmagazinează 
şi pune în aplicare cunoşt inţele 
acumulate. Tot ceea ce a văzut, a 
auzit şi a învăţat un om începând de 
la naştere este înmagazinat şi este 
asociat cu nişte sentimente, formând 
astfel cunoştinţele. Circumstanţele, 
mediul în care a crescut şi a fost 
educat diferă de la om la om. Chiar 
dacă doi oameni au fost educaţi de 
aceeaşi persoană, în acelaşi mediu, 
sentimentele asociate informaţiilor 
primite diferă la fiecare din ei, de 
aceea, vor avea diferite seturi de 
valori şi standarde prin care vor 
discerne binele de rău.

„ G â n d u r i l e ”  s u n t  a c t i v a r e a 
cunoştinţelor în funcţie de nevoie. 
Datorită faptului că fiecare persoană 
a re  u n a l t  n ivel  de  cu noşt i nţe , 
oamenii vor avea perspective diferite 
chiar dacă sunt martori la aceleaşi 
evenimente. Aceste diferenţe se 
observă când cultura ţării în care 
au fost cultivate acele cunoştinţe 
poate deveni obiectul criticii în altă 
ţară. Astfel, ceea ce aţi învăţat ca 
fiind cuviincios în ţara natală poate 
f i considerat necuviincios în alta. 
În plus, din moment ce majoritatea 
gândurilor oamenilor din această 
lume sunt  dominate de Satana , 
acestea intră în conflict cu adevărul.

D e  e xe m plu ,  c â n d  a l t c i n e v a 
primeşte laude, Satana domneşte 
peste neadevăr şi  aduce asupra 
oamenilor sentimente de nemulţumire 
sau de consternare. Dacă cunoştinţele 
oamenilor ar fi bazate doar pe adevăr, 
Satana nu ar putea să le controleze 
gândurile şi astfel ei s-ar putea bucura 
întotdeauna în adevăr. Prin urmare, 
trebuie să ne străduim să ascultăm 
de Cuvântul lui Dumnezeu şi să ne 
hrănim cu El cum facem cu pâinea. 
Putem fi transformaţi prin faptul că 
ne închinăm lui Dumnezeu în duh şi 
în adevăr şi primim Cuvântul Său cu 
„da” şi „amin.”

2.  Cum să  ne  lepădăm de 
p ă c a t e l e  c o m i s e  l a  n i ve l u l 
gândurilor şi să avem gânduri 
duhovniceşti

C â n d  a s c u l t ă  C u v â n t u l  l u i 
Dumnezeu, unii oameni vor răspunde 
cu „da” şi „amin” dacă mesajele 
sunt în concordanţă cu gândirea 
lor. Cu toate acestea, dacă mesajul 
nu corespunde cunoştinţelor sau 
experienţei lor, este foarte posibil să 
nu fie gata să-l primească.

În Bibl ie,  găsim o întâmplare 
în care Isus le spune uncenicilor 
despre faptul că va urma să moară 
pe cruce, dar Petru îi răspunde: „Să 
Te ferească Dumnezeu, Doamne!” 
Aceste vorbe spuse din dragoste din 
partea unui ucenic pentru învăţătorul 
lu i  puteau părea înţelepte,  însă 
vorbele lui Petru veneau din gânduri 
fireşti care căutau să pună piedici în 
calea împlinirii voii lui Dumnezeu. 
Din acest motiv, Isus l-a mustrat şi a 
spus: „Înapoia Mea, Satano: tu eşti 
o piatră de poticnire pentru Mine! 
Căci gândurile tale nu sunt gândurile 
lui Dumnezeu, ci gânduri de ale 
oamenilor” (Matei 16:23). 

După cum vedem, gândurile care 
sunt împotriva voii lui Dumnezeu, 
sunt gânduri fireşti. Oamenilor fireşti 
l i se pot părea bune şi înţelepte 
gândurile firii pământești, dar ele 
sunt potr ivnice lui Dumnezeu şi 
nu au nimic de a face cu El. În 
Romani 8:7 citim: „Fiindcă umblarea 
după lucrurile firii pământeşti este 
vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, 
căci  ea  nu se  supu ne Leg i i  lu i 
Dumnezeu şi nici nu poate să se 
supună.” Cu alte cuvinte, trebuie să 
ne lepădăm de toate gândurile fireşti 
şi toate cunoştinţele şi informaţiile 
pe care le-am considerat bune dacă 
acestea intră în conflict cu voia lui 
Dumnezeu (2 Corinteni 10:5).

D e  c â n d  L - a m  c u n o s c u t  p e 
Dumnezeu, nu m-am îndoit niciodată 
de Cuvântul Lui ca să îl amestec 
cu gânduri fireşti. Am putut crede 
fără nicio îndoială că Dumnezeu 
este  atot puter n ic  pent r u că am 
experimentat puterea lui Dumnezeu 
care m-a vindecat instantaneu de toate 
bolile. Cu acea credinţă, doar prin 
rugăciune, m-am bazat pe Dumnezeu 
în orice situaţie şi El a făcut lucruri 
minunate pe baza credinţei mele. 
Când ne bazăm pe Dumnezeu fără să 
avem gânduri fireşti, El va lucra în 
dreptul nostru.

Pentru a ne putea lepăda de toate 
păcatele făcute prin gândurile noastre, 
trebuie să avem în primul rând inimi 
sfinţite. În Ioan 2:16 scrie: „Căci tot 
ce este în lume: pofta firii pământeşti, 
pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu 
este de la Tatăl, ci din lume.”

Când inima este plină de rău şi 
de dorinţa de a umbla după mersul 
lumii acesteia, este normal pentru 
oameni să nutrească gânduri fireşti. 
Când apare „pofta firii pământeşti”, 
dorinţele pentru lucrurile pământeşti 
şi poftele lumeşti care sunt potrivnice 
voii lui Dumnezeu par bune în ochii 
oamenilor. Ei vor căuta să-şi satisfacă 
astfel de dorinţe şi, când acestea 
se intensifică, oamenii sunt şi mai 
porniţi să facă faptele firii pământeşti 
(Galateni 5:19-21). „Pofta ochilor” 
aduce tulburare în inimă prin ceea 
ce vede, aude şi experimentează 
omul respectiv prin simţurile care îl 
fac să caute aceste lucruri lumeşti şi 
mai mult. Datorită „poftei ochilor”, 
oamenii devin lumeşti şi poftesc din 
ce în ce mai mult lucruri care le aţâţă 
simţurile.

„ L ă u d ă r o ş i a  v i e ţ i i ”  e s t e  o 
caracteristică a laudei de sine care 

este în conformitate cu toate plăcerile 
acestei lumi. Această lăudăroşie a 
vieţii impulsionează oamenii să facă 
pe grozavii, să se mândrească, să 
caute să fie apreciați şi să primească 
faimă şi autoritate. O dată ce v-aţi 
lepădat de pofta firii, de pofta ochilor 
şi de lăudăroşia vieţii, veţi putea nutri 
gânduri spirituale care Îi sunt plăcute 
lui Dumnezeu.

3. Dumnezeu ne pregăteşte 
cununi frumoase în Cer

Isus a purtat cununa de spini pentru 
noi, iar noi am primit iertare pentru 
păcatele făcute prin gândurile noastre 
şi vom putea primi cununi frumoase 
când intrăm în Cer. Sunt o mulţime de 
cununi care au fost pregătite pentru 
noi, iar cununa pe care o primim 
depinde de viaţa pe care am trăit-o.

D e  e x e m p l u ,  s u n t  c u n u n i 
„nepieritoare” pentru oamenii care 
s-au străduit să se lepede de păcate 
după ce L-au primit pe Domnul şi 
au auzit adevărul (1 Corinteni 9:25); 
„cununa de slavă” pentru oamenii 
care s-au curăţat de păcat, au trăit 
după Cuvântul lui Dumnezeu şi I-au 
adus slavă (1 Petru 5:4) şi „cununa 
vieţii” pentru oamenii care L-au 
iubit pe Dumnezeu cu tot ce au 
avut, au fost credincioşi până la 
moarte şi s-au sf inţit, lepădându-
se de orice formă de răutate (Iacov 
1:12; Apocalipsa 2:10). Mai este de 
asemenea şi „cununa neprihănirii” 
ofer ită celor care s-au sf inţ it pe 
deplin şi care și-au îndeplinit datoria 
față de Dumnezeu cu o credinţă 
plăcută Lui (2 Timotei 4:8).

Ap o c a l ip s a  4:4  me n ţ ione a z ă 
„bătrânii” care purtau „cununi de aur.” 
Aici „bătrâni” se referă la oamenii 
care au o credinţă precum aurul, 
adică o credinţă neschimbătoare, 
recunoscută înaintea lui Dumnezeu, 
care s-au sfinţit pe deplin şi au fost 
credincioşi în toate lucrurile. În 
funcţie de cât de mult s-au sfinţit şi 
cât de credincioşi au fost, Dumnezeu 
îi va răsplăti pe fiecare cu diferite 
cununi.

Fraţi şi surori în Cristos, prin faptul 
că a purtat o cunună de spini, Isus nu 
doar ne-a răscumpărat din păcatele 
comise la nivelul gândurilor, ci ne-a 
și oferit cununi frumoase în Cer. Mă 
rog în numele Domnului să nimiciţi 
gândurile fireşti care se împotrivesc 
lui Dumnezeu, să-L ascultați, având 
gânduri spirituale, şi să vă bucurați de 
slava măreaţă din Cer.

●●●

Motivul pentru care Isus 
a purtat o cunună de spini

„Ostaşii au adus pe Isus în curte, 
adică în palat, şi au adunat toată 

ceata ostaşilor. L-au îmbrăcat într 
o haină de purpură, au împletit o 

cunună de spini şi I-au pus-o pe cap” 
(Marcu 15:16-17). 

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. 
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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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Încredere şi 
dragoste

Dumnezeu este vrednic de dragostea noastră dăruită cu viaţa noastră şi cu 
o încredere deplină. Dar ce fel de dragoste și încredere aveți în Dumnezeu? 
Haideţi să ne uităm la secretele prin care putem să avem dragoste și îndrere 
deplină în Dumnezeu, Domnul şi Duhul Sfânt.

În Romani 8:7 cit im: „Fiindcă umblarea după 
lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui 
Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu 
şi nici nu poate să se supună.” La ce se referă umblarea 
după lucrurile pământeşti?

„Umblarea după lucrurile firii pământeşti” înseamnă 
o umblare în neadevăr care iese din inimă prin lucrarea 
sufletului. Stârneşte poftele din inimă şi îi împiedică 
pe oameni să ajungă să aibă o credință spirituală 
plăcută lui Dumnezeu. Cei care au o gândire firească 
judecă totul în funcţie de standardul lor şi se gândesc 
la foloasele lor personale. Cu acest tip de gândire, 
oamenii critică lucrurile bune, crezând că sunt rele, şi 
trăiesc fără să ştie că nu au dreptate. 

Haideţi să presupunem că v-aţi întâlnit cu un om pe 
care l-aţi simpatizat, însă nu v-a răspuns la salut ba a 
făcut chiar o grimasă. Poate vă gândiţi: „I-am făcut 
oare ceva rău? Am crezut că e prietenos, dar se pare că 
e nepoliticos!” S-ar putea vă schimbaţi părerea despre 
el într-o clipită. Nu v-aţi gândit deloc la situația lui 
când l-aţi judecat cu o inimă şireată şi schimbătoare.

În capitolul 6 din 2 Samuel, citim despre împăratul 
David care s-a bucurat mult când chivotul Domnului 
a fost readus la Ierusalim. A dansat şi L-a lăudat 
pe Dumnezeu. La vederea lui, soţia sa, Mical, l-a 
dispreţuit şi a considerat că s-a purtat fără demnitate. 
L-a judecat cu răutate şi aroganţă deşi înaintea lui 
Dumnezeu el făcuse un lucru bun.

În Luca 13, este vorba despre o femeie care de 

optsprezece ani avea o boală cauzată de un duh rău. 
Avea spatele încovoiat şi nu se putea îndrepta. Când 
Isus Și-a pus mâinile peste ea, spatele i s-a îndreptat de 
îndată şi femeia a început să-I dea slavă lui Dumnezeu. 

Însă, fruntaşul sinagogii s-a supărat pentru că Isus 
a vindecat-o în ziua Sabatului şi a început să spună 
mulţimii să vină să fie vindecaţi în timpul săptămânii, 
nu în ziua Sabatului. Lui nu i-a păsat că puterea lui 
Dumnezeu se manifestase şi că o persoană care trăia 
în neputinţă a experimentat această putere. Din cauză 
că nu avea defel dragoste şi bunătate, el a judecat pe 
baza neprihănirii de sine şi a concepţiilor lui, crezând 
că ceea ce spune este voia lui Dumnezeu.

Când cineva are ură, invidie şi lăcomie sau are o 
neprihănire de sine şi sistem de gândire centrat pe 
sine, atunci apar şi gândurile fireşti. Pot să considere 
ceva care e bun ca şi cum e rău. Prin urmare, trebuie 
să ne lepădăm de gândurile fireşti care sunt potrivnice 
lui Dumnezeu. Dacă credeţi că un lucru bun este rău, 
este din cauza răului vostru. Ar trebui să vă lepădaţi 
de acest lucru repede şi să încercaţi să aveţi gânduri 
spirituale în toate privinţele. După cum scrie în 1 
Corinteni 2:13 – „Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri 
învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri 
învăţate de la Duhul Sfânt, întrebuinţând ao vorbire 
duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti” – doar 
când avem o gândire duhovnicească putem să-L 
înţelegem şi putem să Îl credem pe Dumnezeu, care 
este duh. 

În Matei 15, o femeie dintre neamuri I-a cerut lui 
Isus să scoată un duh necurat din fiica ei. Însă, Isus 
i-a răspuns: „Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o 
arunci la căţei!” În loc să se simtă ofensată, ea s-a 
smerit şi a răspuns: „dar şi căţeii mănâncă firimiturile 
care cad de la masa stăpânilor lor.” 

Isus a lăudat-o pentru aceste cuvinte şi a răspuns 
imediat cererii ei. Dacă nu s-ar fi smerit, ar fi fost 
ofensată, descurajată şi ar fi renunţat. Însă, femeia a 
avut suficientă credinţă ca să primească răspunsul. 
Din acest motiv a putut stărui fără șovăire, lăsând o 
mărturie bună.

Isus i-a văzut credinţa şi i-a dat posibilitatea să 
împlinească măsura de dreptate pentru a pr imi 
răspunsul, făcând-o să îşi arate credinţa până la 
sfârşit. De asemenea, El a căutat să scoată în evidenţă 
mărturisirea ei făcută cu smerenie pentru a le arăta 

cum se manifestă credința adevărată celor care se 
descurajează uşor, care dau vina pe Dumnezeu şi 
renunţă dacă răspunsul nu pare să vină. 

Cei care privesc toate lucrurile cu bunăvoinţă, au 
încredere în bunătatea şi dragostea lui Isus, astfel că 
ei meditează la ce a făcut El. După ce Îl acceptaţi pe 
Domnul şi primiţi Duhul Sfânt, veţi putea fi călăuziţi 
prin Duhul şi astfel veți putea discerne lucrurile cu 
bunătate în măsura în care v-aţi lepădat de rău şi de 
gânduri fireşti.

Cu toate acestea, dacă mai aveţi gânduri rele sau 
neadevăr şi sunteţi ataşaţi de lucrurile lumeşti, Duhul 
Sfânt, ajutorul vostru, nu este liber să lucreze. Când 
daţi la o parte gândurile fireşti şi primiţi ajutorul 
Duhului Sfânt și când lucraţi cu bunătate, atunci veţi 
înţelege voia lui Dumnezeu. Cu cât o înţelegeţi mai 
bine, cu atât încrederea voastră va creşte mai mult. 

Petru, un ucenic al lui Isus, şi-a pus încrederea în El 
şi L-a iubit în timpul lucrării Sale, însă, după răstignire, 
dragostea lui pentru Isus a devenit mai puternică. 
Învăţătorul Său, Isus, pe care L-a iubit atât de mult, Fiul 
bun şi preaiubit al lui Dumnezeu a fost răstignit în faţa 
ochilor lui. Cu toate acestea, în loc să-L protejeze, s-a 
lepădat de El şi chiar a început să se blesteme şi să se 
jure.

Cu toate acestea, Isus l-a privit în tăcere, fără să îl 
mustre, şi a luat suferinţa răstignirii asupra Lui. După ce 
Petru a văzut suferinţa lui Isus, care şi-a dat viaţa pentru 

El, dragostea lui a crescut şi s-a adâncit, iar pe măsură ce 
dragostea lui a crescut şi încrederea lui în Isus a crescut. 

Înainte i se făcuse teamă şi de o slujnică dar, după 
învierea Domnului, a predicat Evanghelia chiar și atunci 
când era înconjurat de oameni care aveau o privire 
mânioasă. Deşi a fost răstignit cu capul în jos, încrederea 
lui nu s-a clătinat. A murit o moarte glorioasă de martir, 
plin de dragoste şi încredere. 

Haideţi să ne unim în încredere şi dragoste adevărată 
pe pământ şi să Îi dăruim mângâiere şi dragoste lui 
Dumnezeu în Noul Ierusalim. 

Trebuie să vă lepădaţi de 
gândurile fireşti care sunt 
potrivnice lui Dumnezeu

Trebuie să înțelegeți voia lui 
Dumnezeu după ce auziţi 

vocea Duhului Sfânt şi 
primiţi călăuzire

Încrederea creşte pe 
măsură ce dragostea creşte
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În anul 2003, pe când eram încă 
în doliu după moartea soţului meu, 
o altă umbră a morţii a căzut asupra 
mea când am fost diagnosticată cu 
SIDA, o boală incurabilă.

Am urmat tratamentul medical, 
care era ofer it  g ratuit la cent ru 
pentru bolnavii de SIDA, dar nu 
vedeam ameliorare. Aveam dureri 
mari de cap și de stomac, slăbisem 
şi îmi pierdusem pofta de mâncare. 
Sufeream de pe urma acestei boli, dar 
situaţia copiilor mei îmi provoca mai 
multă supărare.

Nu puteam avea grijă de ei şi mă 
bazam pe ajutorul altor persoane. 
Ştiam că să mor curând. Când mă 
gândeam că ai mei copii vor trăi fără 
părinţi, inima mi se umplea de durere. 
În aprilie 2016, mă simţeam epuizată 
atât f izic cât şi spiritual. Nu mai 
aveam nădejde pentru trai. Atunci, 
vecina mea, Nguvu Bernadet te, 
m-a călăuzit spre Biserica Manmin 
Kinshasa.

Am auzit Evanghelia şi L-am primit 
pe Isus ca mântuitor. Prin predicile 
Dr. Lee, viaţa mea care fusese plină 

de amărăciune s-a schimbat.
Când l-am auzit pe pastorul principal 

spunând că nimic nu este imposibil 
pentru Dumnezeu şi am văzut pe mulţi 
oameni vindecaţi de boli incurabile şi 
în stadiul terminal, am vrut să fiu şi eu 
vindecată. Am început să am nădejde 
pentru viaţă. M-am pocăit zilnic cu 
lacrimi de păcatele mele din trecut 
ca să primesc vindecare după ce am 
aflat că bolile vin din cauza păcatelor 
(Exodul 15:26).

În noiembr ie 2017,  biser ica a 
ţinut serviciul ocazionat de a zecea 

aniversare, precum şi întâlnirea de 
vindecare cu batistă, care a avut ca 
vorbitor pe Rev. Heesum Lee, pastorul 
internaţional al bisericii Manmin. 
Când a aşezat batista plină de putere 
pe mine, batistă peste care se rugase 
pastorul principal Dr. Jaerock Lee, 
tot corpul meu s-a încălzit datorită 
focului Duhului Sfânt, iar durerile 
intense de cap şi din corp au dispărut 
(Faptele  Apostol i lor  19:11-12). 
Aleluia!

Am experimentat o pace pe care 
nu o mai avusesem înainte şi am 
primit siguranţa vindecării. Apoi, 
simptomele au dispărut complet. 
Acum trăiesc o viaţă sănătoasă pe 
care nu mi-o puteam imagina în 
trecut.

Pe măsură ce Îl slujesc pe Domnul 
şi Îi dedic viaţa mea prin rugăciune, 
simt că există şi pentru mine cuvântul 
„fericire.” Îi aduc toată mulţumirea şi 
slava Dumnezeului dragostei care m-a 
călăuzit să-L întâlnesc pe Domnul 
şi să fiu vindecată de SIDA. Îi sunt 
recunoscătoare pastorului principal 
pentru puterea revărsată peste batistă.

În timp ce eram elev aveam vederea foarte bună. 
De câte ori eram testat, rezultatul era 2,0/1,5 şi 
eram mândru de asta. Însă, când am început să 
lucrez, am condus mult în călătorii de afaceri, prin 
urmare oboseam repede şi aveam dureri de cap des. 
În timp ce conduceam, deseori mă masam pe cap şi 
pe umeri.

În 2014, rezultatele vizitei mele medicale au scos 
în evidenţă cauza oboselii şi a durerilor mele de 
cap; acestea se datorau vederii care devenise 1,2/0,6. 
Am auzit multe mărturii de la membrii bisericii 
care fuseseră vindecaţi de probleme cu vederea şi 
mi-am dorit să fiu vindecat. Am primit rugăciunea 
pastorului principal pentru bolnavi la f iecare 
serviciu de închinare.

În 2016, m-am dus din nou la control. Vederea 
mea era 1,2/0,9, ceea ce însemna o îmbunătăţire. Mi 
am dat seama că recent nu am mai avusesem dureri 
de cap şi mă simţeam mai bine decât înainte. Am 
început să îmi doresc să am o vedere și mai bună.

În martie 2018, luna care păruse să fie îndepărtată, 
mi se părea acum mai clară şi mai apropiată. M am 
gândit că poate mi s-a îmbunătăţit vederea aşa că 
m-am dus din nou la control medical. Măsurătoarea 
a arătat 1,5 la ambii ochi. Aleluia!

Am fost călăuzit la Biserica Centrală Manmin 
în 1996 de bunica mea. Am început să duc o viaţă 

dedicată de creştin în 2002. Din anul 2004, am 
început să lucrez la agent de vânzări la o companie 
de asigurări. Doream să primesc binecuvântări 
f inanciare şi, pr in urmare, să Î l glor if ic pe 
Dumnezeu şi să devin un om de bază pentru păstor. 
M-am agăţat de versetul care spune: „Ce seamănă 
omul, aceea va şi secera” (Galateni 6:7) şi am 
decis să Îi dau lui Dumnezeu compensaţia pentru 
încetarea contractului de muncă.

În luna mai a anului 2004, am primit oportunitatea 
de a face o donaţie pentru aranjamentele florale din 
cadrul unei Întâlniri Speciale de Trezire Spirituală. 
Eu şi fratele meu, diaconul Jongwook Ham, ne-
am bucurat mult să vedem f lorile în timp ce îi 
ajutam pe cei în cărucioare cu rotile. În mai 2008, 
mi am vândut maşina şi am oferit banii în timpul 
serviciului meu devoţional. Dumnezeu m-a ajutat 
să îmi fac treaba și mai bine la locul de muncă. În 
iulie, am putut să dau 1.200 de dolari ca zeciuială. 

În 2 Corinteni 9:7 citim: „Fiecare să dea după 
cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău 
sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubeşte 
Dumnezeu.” Împreună cu soţia am dat cât am 
hotărât în inimă, iar Dumnezeu ne-a călăuzit pe 
calea binecuvântării şi am continuat să fiu promovat 
la locul de muncă. Am am ajuns director. Îi dau 
toată mulţumirea şi slava lui Dumnezeu.

Diaconul Jinwook Ham, 
vârsta 39 de ani, Filiala 16, 
Biserica Centrală Manmin

Rezultatele examenului oftalmologic

▲ Înainte de rugăciune: 1,2/0,6

▲ După rugăciune: 1,5/1,5

„Vederea mi s-a îmbunătăţit 
ajungând la 1,5 dioptrii la ambii ochi!”

„Am fost vindecată de SIDA 
prin puterea lui Dumnezeu!”

Sora Ngunza Izeko Celestine, 
vârsta 59 ani, Biserica Manmin Kinshasa, RD Congo


