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Programul de Paşte „Lacrimile Domnului”
Roadele aduse de jertfa lui Isus şi de sângele 

ucenicilor şi apostolilor

În 15 aprilie 2017, în timpul celei de-a doua 
jumătăţi a serviciului de vineri de peste noapte, 
programul de Paşte „Lacrimile Domnului” a fost 
prezentat de Comisia artistică pe o scenă special 
amenajată în sala mare de închinare. Spectacolul a 
fost transmis pe GCN (www.gcntv.org). Acesta a 
prezentat scene din lucrarea lui Isus, răstignirea şi 
învierea Sa. 

La punerea în scenă a spectacolului au participat 
trei sute cincizeci de oameni, inclusiv o echipă 
de organizare venită din afară, precum şi corul 
Immanuel, orchest ra Nissi,  United Chor us, 
Hallelujah Band, Dream Band, actori, grupuri de 
dans şi membri din personalul bisericii Manmin.

Spectacolul a debutat cu mărturisirea lui Petru 
din primul act intitulat „Dragostea Domnului.” 
Au urmat duetul Mariei Magdalena şi al fecioarei 
Mar ia ,  lucrarea lu i  Isus,  t rădarea lu i  Iuda 
Iscarioteanul, răstignirea şi învierea. 

Al doilea act, „Lacrimile Domnului”, prezintă 
ucenicii care au fost transformaţi prin puterea 
Duhului Sfânt care S-a pogorât în odaia de sus a 
lui Marcu, apoi ucenicii care au adus glorie prin 
martiraj şi mulţi alţii care au fost reînoiţi prin 
lacrimile Domnului şi puterea Duhului Sfânt. 

La atmosfera încărcată de emoţii au contribuit 
şi cele şase cântece noi ale echipei de închinare 
din Manmin dintre care amintim Tears Cover 
my Eyes (Mi s-au umplut ochii de lacrimi), Hope 
of Resurrection (Speranţa Învierii) şi Tears of 
Martyrdom (Lacrimile martirajului). Diaconiţa Jin 
Lee, directorul muzical, a declarat: „Dumnezeu 

ne-a dat cuvintele şi melodia pentru tema muzicală, 
iar piesele muzicale conţin mărturia celor care au 
nădejdea învierii şi lacrimile Domnului săpate în 
inimile lor. Acesta este un scurt spectacol muzical 
care durează în jur de şaizeci de minute, lucru care 
îl diferenţiază de alte programe muzicale, iar atenţia 
este îndreptată mai mult asupra liniei melodice şi a 
cuvintelor decât asupra versurilor.” 

Pastorii şi credincioşii din Israel, Letonia, Belgia, 
Singapore, Japonia, Nepal şi Taiwan au avut cuvinte 
de laudă cu privire la program. Pastorul principal, 

Aleksejs Ledjajevs, al bisericii New Generation din 
Letonia a spus: „A fost un program de înaltă clasă. 
Diversele genuri muzicale s-au împletit melodios, 
iar mesajele spirituale profunde din Biblie au fost 
ilustrate cu o măiestrie deosebită. A fost uimitor că 
programul a cuprins nu doar sacrificiul Domnului, 
ci şi  pogorârea Duhului Sfânt şi mar t i rajul 
ucenicilor Lui. Am vărsat multe lacrimi.”

În timpul laudei care a urmat după program, 
inimile membrilor s-au umplut mai mult cu bucuria 
învierii şi cu nădejdea pentru Cer.

„Totul a fost făcut prin harul lui 
Dumnezeu şi cu ajutorul Duhului Sfânt”

Au trecut 15 ani de când am 
început să joc rolul Domnului 
în programul anual de Paşte. 
În fiecare an m-am pregătit 
pentru aceasta prin rugăciune, 
meditând la modalităţi prin care 
să exprim mai bine suferinţa si 
dragostea lui Isus.

În special, înainte de prestaţie, 
de obicei pierd în greutate, de 

la 6 până la 10 kg, în decursul a trei sau patru 
săptămâni. Anul acesta am slăbit 8 kg. Când fac 
repetiţii şi reproduc scena în care Isus îşi duce 
crucea pe umeri, nu pot să îmi abţin lacrimile 

pline de recunoştinţă.
Am experimentat harul lui Dumnezeu şi când 

înregistram texte mai lungi. De fapt, pot spune 
că am simţit durerea lui Isus de pe cruce în 
încheieturile şi picioarele mele, şi în tot trupul. Am 
încercat să arăt iubirea Lui prin inspiraţia primită 
de la Duhul Sfânt. Aceasta a făcut ca fi lmarea să 
se realizeze dintr-o singură încercare.

Simt inima lui Isus pentru sufletele pe care 
le întâlnesc, care sunt bolnave şi rănite. Îi dau 
glorie şi mulţumiri lui Dumnezeu, Cel care 
mi-a permis să joc rolul Domnului Isus 
în programul anual de Paşte, cât timp 
trăiesc pe acest pământ.

Interviu

Pastor 
Seongdeok Kim
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Dacă sunteţi creştini, trebuie să 
î n ţelege ţ i  cla r  de ce Dum nezeu 
Creatorul a aşezat pomul cunoştinţei 
binelui şi răului în Grădina Edenului, de 
ce Isus este singurul mântuitor pentru 
omenire şi de ce a creat Dumnezeu 
iadul.

Bisericile ar trebui să ofere răspunsuri 
la întrebări despre aceste subiecte şi să 
înveţe credincioşii despre mântuirea 
prin cruce care a fost rodul înţelepciunii 
lui Dumnezeu, taină ţinută ascunsă 
din veşnicii. Doar atunci pot avea 
credinţă adevărată. Înainte de toate, ei 
ar trebui să Îl cunoască pe Dumnezeu 
cu adevărat.

1. Dumnezeu a creat Cerurile şi 
pământul şi toate lucrurile din ele   

Unii oameni din lume susţin că 
nu există niciun dumnezeu. Alţii, 
se închină la dumnezei zămisliţi de 
imaginaţia umană sau la reprezentaţii 
a le  unor creat u r i .  Însă ,  singu ra 
divinitate adevărată este Dumnezeu 
Creatorul.

Chiar dacă nu-L putem vedea cu 
ochiul fizic, totuşi, Dumnezeu există 
cu adevărat. El este Creatorul şi 
Stăpânitorul tuturor lucrurilor, inclusiv 
al omenirii, şi este şi Judecătorul. El 
transcende omul, care este o simplă 
creatură , dar El este nemărginit. 
Omului nu-i este uşor să  explice 
c i ne  es te  Du m nezeu .  Or icâ t  de 
mult ar cerceta, omul este limitat în 
cunoştinţele sale şi nu Îl poate înţelege 
pe deplin pe Dumnezeu. Dar Biblia 

ne dă răspunsuri clare la toate aceste 
întrebări.

În Geneza 1:1 citim: „La început, 
D u m n e z e u  a  f ă c u t  c e r u r i l e  ş i 
pământul.” În şase zile, Dumnezeu a 
creat cerurile şi pământul din nimic, 
doar prin Cuvântul Său, iar în a şasea 
şi ultima zi a creaţiei, El l-a creat pe 
Adam, primul om din toată omenirea.

Datorită faptului că omul a fost creat 
de Dumnezeu, în adâncul inimii simte 
şi recunoaşte existenţa unei f iinţe 
supranaturale. Astfel, în Eclesiastul 
3:11 citim că „Orice lucru El îl face 
frumos la vremea lui; a pus în inima lor 
chiar şi gândul veşniciei.” Prin faptul 
că Dumnezeu a pus gândul veşniciei 
în inima lor, oamenii cu o conştiinţă 
bună recunosc şi caută divinitatea chiar 
dacă nu au auzit şi nu L-au cunoscut pe 
Dumnezeu. 

În Romani 1:20 citim: „În adevăr, 
însuşirile nevăzute ale Lui, puterea 
Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se 
văd lămurit, de la facerea lumii, când 
te uiţi cu băgare de seamă la ele în 
lucrurile făcute de El. Aşa că nu se 
pot dezvinovăţ i.” Acest verset ne 
reaminteşte că, deşi nu Îl vedem pe 
Dumnezeu în persoană, putem şti că 
Dumnezeu Creatorul este viu şi că este 
doar un singur Creator.

2. Dovezile care ne ajută să 
credem în Dumnezeu Creatorul

În primul rând, oamenii de diferite 
rase sau etnii din această lume arată 
diferit, vorbesc felurite limbi, provin din 
diverse medii culturale şi au culoarea 
pielii diferită. Cu toate acestea, au 
trăsături comune prin faptul că toţi au 
doi ochi, două urechi, un nas şi o gură, 
iar toate acestea sunt plasate în acelaşi 
loc la toţi oamenii. Mai mult, în timp 
ce sunt unele diferenţe între animale, 
păsări, insecte şi peşti în funcţie de 
speciile lor, totuşi înfăţişarea lor este 
similară, lucru care atestă faptul că au 
fost create de unicul şi singurul Creator. 

Dacă ar fi fost mai mulţi creatori, 
fiecare din ei ar fi determinat şi creat 
forma şi funcţiile fiinţelor umane şi 
ale animalelor după preferinţele lor 
personale. Pe de altă parte, propunătorii 
teoriei evoluţiei susţin că omenirea a 
evoluat din animale superioare, care au 
evoluat din forme de viaţă inferioare. 
Totuşi, El a creat totul de la început, 
fiecare specie după soiul ei, după cum 
citim în Geneza 1:2: „Dumnezeu a făcut 

peştii cei mari şi toate vieţuitoarele 
care se mişcă şi de care mişună apele, 
după soiurile lor; a făcut şi orice pasăre 
înaripată după soiul ei. Dumnezeu a 
văzut că erau bune.”

Creaturile de pe pământ nu au evoluat 
din peşti, iar păsările nu au evoluat 
din creaturile de pe pământ. Omul 
nu se trage din maimuţa antropoidă, 
care a fost creată ca maimuţă de 
la bun început, ci omul a fost creat 
ca om de la bun început. Din toate 
creaturile, doar omul a fost creat 
după chipul lui Dumnezeu, cu duh, 
sufl et şi trup. Indiferent cât de mult se 
aseamănă maimuţele cu oamenii, ele 
nu pot înţelege şi nu se pot închina lui 
Dumnezeu după cum omul, care are 
duh, poate să I se închine.

Pe urmă, fenomenele naturale vorbesc 
foarte clar despre Dumnezeu Creatorul, 
inclusiv mişcarea de rotaţie şi revoluţie 
a pământului sau alte fenomene care 
au loc sistematic, cum ar fi  trecerea de 
la noapte la zi, cele patru anotimpuri, 
mareele sau circulaţia atmosferică.

Poziţia şi mişcarea în sfera cerească 
au fost alese astfel încât să creeze 
mediul propice pentru susţ inerea 
tuturor formelor de viaţă, inclusiv a 
vieţii umane. Distanţa dintre pământ 
şi soare, sau distanţa dintre pământ şi 
lună este cea mai potrivită: soarele, 
pământul şi luna nu sunt nici prea 
departe, nici prea aproape unele de 
altele şi execută sistematic mişcarea de 
rotaţie şi de revoluţie fără nici cea mai 
mică abatere. Universul nu a fost creat 
întâmplător printr-un „Bing Bang.”

De exemplu, ştim că un ceas este 
alcătuit dintr-o mulţime de piese care 
au fost îmbinate cu îndemânare şi 
funcţionează ca atare. Să presupunem 
că cineva ar spune: „La momentul unei 
erupţii vulcanice, toate piesele acestui 
ceas s-au îmbinat unele cu altele şi 
ceasul a început să funcţioneze.” Ar 
crede cineva această ipoteză? Atunci, 
cum se poate că acest univers în care 
trăim, care este mult mai complex 
decât un ceasornic, a ajuns să ia fi inţă 
de unul singur şi să funcţioneze atât de 
sistematic?

Acest lucru este posibil pentru că 
totul în univers a fost conceput, creat 
şi funcţionează prin înţelepciunea lui 
Dumnezeu. Din aceste motive, nimeni 
nu se poate dezvinovăţi înaintea lui 
Dumnezeu în ziua judecăţii, spunând: 
„Nu am ştiut că exişti cu adevărat.”

3. Motive pentru care oamenii nu 
pot crede în Dumnezeu

De ce oare refuză oamenii să creadă 
în Dumnezeu în pofida faptului că 
sunt atâtea dovezi clare ale creaţiei în 
jurul lor? Oamenii tind să creadă doar 
lucrurile pe care le văd cu ochii lor şi 
le pot atinge cu mâinile lor. Acceptă 
lucruri pe care le pot înţelege cu 
mintea şi cunoaşterea pe care o au. Nu 
vor crede în existenţa unui Dumnezeu 
invizibil, în semne şi minuni sau 
alte lucruri de genul acesta, care 
întrec înţelegerea omenească. Cu 
toate acestea, tot ce scrie Biblia este 
adevărat.

În Ioan 4:48 scrie: „Isus i-a zis: «Dacă 
nu vedeţi semne şi minuni, cu niciun 
chip nu credeţi!»” Potrivit spuselor lui 
Isus, perspectiva şi modul de gândire al 
oamenilor este transformat doar când 
aceştia sunt martori la semne şi minuni 
care nu sunt posibile prin abilităţile 
omeneşti. Când oamenii aud, văd şi 
experimentează lucruri care depăşesc 
capacitatea umană ajung să recunoască 
Cuvântul lui Dumnezeu ca f i ind 
adevărat.

Prin nenumărate manifestări ale 
puterii Lui, Dumnezeu a dovedit în 
mod repetat personajelor biblice că 
El există. Faraonului necredincios al 
Egiptului şi slujitorilor săi Dumnezeu 
S-a arătat prin cele zece urgii. Domnul 
nostru Isus a dovedit că El este Fiul 
lui Dumnezeu prin semne şi minuni, 
în timp ce apostolul Pavel a vindecat 
bolnavii şi pe cei slabi, a scos afară 
demonii şi a înviat morţii în numele lui 
Isus Cristos. 

În generaţia noastră sunt necesare 
manifestările puterii lui Dumnezeu. 
Pentru necredincioşi, puterea lui 
Dumnezeu este o dovadă netăgăduită 
prin care pot ajunge să creadă în 
Dumnezeul cel viu, Creatorul. Încă 
de la înfiinţare şi apoi de-a lungul 
timpului, în Biserica Centrală Manmin 
au avut loc nenumărate semne, minuni 
şi manifestări deosebite ale puterii lui 
Dumnezeu.

Fraţi şi surori în Cristos, dovezile 
existenţei lui Dumnezeu sunt prezente 
în fi ecare fi inţă din univers, în semne 
şi minuni şi manifestări ale puterii 
Lui. Mă rog în numele Domnului să 
experimentaţi lucrarea lui Dumnezeu 
şi să-L glorificaţi neîngrădiţi, trăind 
cu temere de Dumnezeu şi  după 
poruncile Lui.

●●●

Dumnezeu Creatorul

„La început, 
Dumnezeu a făcut 

cerurile şi pământul” 
(Geneza 1:1).

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: Diaconiţa 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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„Cei din iad vor suferi ca sarea de pe tigaia 
încinsă!” În octombrie 2009, am ascultat din 
întâmplare predica Dr. Jaerock Lee intitulată 
„Iadul” pe canalul TBN Rusia. Am fost şocat şi în 
acelaşi timp atins profund de mesaj.

La acea vreme, îmi era greu pentru că am 
păcătuit, deşi eram cântăreţ la corn în orchestra 
bisericii şi dirijor. Acest mesaj m-a făcut să mă 
simt de parcă aş fi dat peste o oază în mijlocul 
deşertului. Mi-a făcut o mare plăcere.

Am citit, am ascultat şi am recapitulat predicile 
Dr. Lee, inclusiv „Mesajul Crucii” şi „Măsura de 
credinţă” de pe siteul bisericii (www.manmin.
org), de pe YouTube şi de pe siteul In Victory 
(invictory.org). Am primit mult har şi am renunţat 
la băutură  şi la fumat. Am început să  spun 
prietenilor şi vecinilor şi au fost şi ei surprinşi şi 
au primit mult har. 

Mama mea era pe moar te, suferea de 
insufi cienţă cardiacă dreapta, dar a revenit la 
viaţă

În aprilie 2014, împreună cu alţi nouă oameni ne-
am strâns sub numele „Manmin” şi ne-am închinat 
Domnului laolaltă. Am împărtăşit şi altora cu 
bucurie Evanghelia sfinţeniei care explică Biblia cu 
claritate şi arată oamenilor voia lui Dumnezeu. Au 
început să vină mai mulţi oameni. Între timp, am 
început să experimentez puterea lui Dumnezeu. 

În luna mai 2014, mama mea Tatiana Tabaranu 
suferea de insuficienţă cardiacă dreapta acută 
(provocată de dilatarea şi insuficienţa ventriculului 
drept al inimii dator ită  creşter ii rezistenţei 
vasculare pulmonare sau creşterii tensiunii în 
plămâni). Trupul ei era umflat şi tare ca scoarţa de 
copac. Avea şi dificultăţi respiratorii. Medicul ei a 
spus că mai are în jur de şase săptămâni de viaţă şi 
m-a sfătuit să îi spun să îşi pregătească testamentul.

M-am grăbit să trimit acest motiv de rugăciune 
Bisericii Centrale Manmin, iar Dr. Lee s-a rugat 
pentru ea în timpul de rugăciune pentru bolnavi, 
după predică. În mod miraculos, inf lamaţia din 

corp i-a dispărut în două 
zile şi a putut să respire 
normal. Starea ei de sănătate 
s-a îmbunătăţit cu rapiditate 
după aceea şi e sănătoasă şi 
în momentul de faţă!

În octombr ie 2014 am 
închiriat un loc de închinare 
şi am început să îl dotez cu 
cele necesare. Acum avem 
în jur de 70 de membri, 
inclusiv copii. Aceştia au 
fost reînoiţi de Evanghelia 
sfinţeniei şi îşi trăiesc vieţile 
de credincioşi cu nădejde 
pentru Noul Ierusalim.

Oamenii din Republica 
Moldova năzuiesc spre 
Manmin ş i  spre Noul 
Ierusalim

Avem întâlniri de rugăciune care durează cam o 
oră în fiecare dimineaţă şi două ore seara. Datorită 
diferenţei de fus orar, serviciul de duminică 
dimineaţa îl facem cu ajutorul înregistării de pe 
canalul GCN, iar la serviciul de duminică seara şi 
noaptea de vineri urmărim transmisiunea directă pe 
GCN împreună cu Manmin din Coreea. Distribuim 

cărţile şi predicile domnului Dr. Lee celor din jur, 
proclamăm Evanghelia sfinţeniei şi facem lucrările 
pline de putere şi în alte oraşe.

În decembrie 2016, am vizitat Biserica Centrală 
Manmin, pe care îmi dorisem să o vizitez de mult 
timp, împreună cu membrii din biserică. Momentul 
în care ne-am întâlnit cu pastorul principal Dr. 
Lee a fost foarte încărcat emoţional şi nu ne-am 
putut stăpâni lacrimile de recunoştinţă. El ne-a 
întâmpinat cordial, cu multă dragoste ca a Tatălui, 
şi s-a rugat pentru noi. 

Am participat la serviciul din seara de Crăciun 
şi la alte servicii şi am văzut dragostea şi preţuirea 
din partea bisericii. Nu am mai simţit apăsarea şi 
sentimentul responsabilităţii de lider al bisericii 
şi m-am bucurat atât de mult datorită dragostei 
păstoreşti. 

Credinţa mea a fost întărită prin faptul că toate 
lucrurile sunt cu putinţă când Dumnezeu, Creatorul, 
şi Isus Cristos sunt cu mine şi am Evanghelia 
sfinţeniei şi lucrările pline de putere. 

Doresc să duc şi altora din România şi Moldova 
Evanghelia sfinţeniei şi să călăuzesc pe mulţi 
spre mântuire. Îi dau toată slava şi mulţumirea 
Dumnezeului dragostei care m-a binecuvântat să 
îl întâlnesc pe păstorul minunat. De asemenea, 
îi sunt recunoscător pastorului principal care mă 
călăuzeşte pe calea vieţii.

Fratele Aleksandr Tabaranu, vârsta 32 ani, Moldova

„Evanghelia sfi nţirii şi puterea lui Dumnezeu 
au schimbat oamenii în Moldova”

Am fost vindecată de cancer la sân

În anul 2007, în urma unei mamografii şi a 
unei biopsii, am fost diagnosticată cu cancer, 
iar rezultatul a arătat că aveam carcinom ductal 
invaziv de 2,2 cm. Aveam însă credinţă că 
puteam fi  vindecată de Dumnezeu. 

Pentru a primi vindecare de la Dumnezeu, 
m-am pregătit să f iu vrednică să primesc 
răspuns la rugăciune. Pe măsură ce am ascultat 
predici pe fi şiere mp3, am descoperit că aveam 
nemulţumire în inimă , ură şi sentimente 
negat ive. Mi-am dat seama că  a fost un 

păcat foarte grav faptul că m-am închinat 
idolilor înainte să  devin creşt ină .  M-am 
pocăit pe deplin. Mi-am dus la îndeplinire 
responsabilităţile şi am făcut ce am putut să Îi 
fi u plăcută lui Dumnezeu. 

În 10 iunie 2011, Dr. Jaerock Lee s-a rugat 
pentru mine în timpul Întâlnirii Divine Speciale 
de Vindecare. După aceea, durerea a dispărut şi 
tumoarea s-a micşorat. În 29 iunie, la restestare, 
s-a văzut că nu mai aveam cancer la sân. 
Aleluia!

Diaconiţa Inok Han, 61 ani, fi liala 4

Înainte de rugăciune: 
nodul de 2,5 cm 

După rugăciune: a 
rămas doar o umbră



Programul de Paşte 2017 Nr. 1  Iunie 4, 20174

Lacrimile
Domnului
Actul 1 Dragostea Domnului

Scena 1. Scena introductivă: 
Cântecul lui Petru care L-a întâlnit pe Domnul înviat

Scena 2. Preludiu

Scena 3. Dragostea Domnului: 
Duetul Mariei Magdalena şi al fecioarei Maria

Scena 4. Lucrarea Domnului:
Lucrarea publică a lui Isus, trădarea 
lui Isus de către Iuda Iscarioteanul 

Scena 5. Arestarea şi tăgăduirea lui Petru: 
Petru se leapădă de Isus de trei ori

Scena 6. Răstignirea: 
Suferinţa de pe cruce şi moartea

Scena 7. Învierea Domnului: 
Domnul înviat

Actul 2 Lacrimile Domnului

Scena 8. Lucrarea ucenicilor: 
Lucrarea Duhului Sfânt în odaia de 
sus a lui Marcu

Scena 9. Lacrimile martirajului: 
Ucenicii au adus glorie prin martiraj

Scena 10. Roadele lacrimilor lui Isus:
Roadele aduse de lacrimile 
Lui cu trecerea timpului

Scena 1

Scena 4

Scena 8 Scena 10

Scena 5

Scena 9

Scena 6 Scena 7

Scena 2 Scena 3

Programul de Paşte 2017

Manmin International Seminary
(Seminarul Internaţional Manmin)

Telefon: 82-2-818-7334 
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com

Telefon: 82-2-818-7039 
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com

       World Christian Doctors Network 
 (Reţeaua Internaţională a Medicilor Creştini)

Telefon: 82-70-8240-2075 
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com

Urim Books 

Telefon: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org

(Reţeaua Creştină Globală)  (Editura Urim Books)


