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Tinerii de la Manmin aduc reînnoire în lume!

Sora Hanbit Lee (fotografia 3) este avocat. Ea a terminat studiile de pregătire 
la Institutul Judiciar de Cercetare şi Instruire ca absolventă în anul al 44-lea 
al institutului. Acum lucrează pentru Comisia pentru Protecţia Datelor cu 
Caracter Personal care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea preşedintelui.

După cum a fost învăţată de Dr. Jaerock Lee să rămână smerită, să nu 
devină arogantă şi să slujească altora, ea a încercat să nu se bazeze pe 
neprihănirea ei şi a fost deschisă să înveţe de la alţii chiar și atunci când au 
avut loc lucruri cu care nu se simţea confortabilă. La scurtă vreme, oamenii 
au început să observe comportmentul ei. Ea nu s-a gândit că a făcut ceva 
măreţ, dar faptele ei pline de bunătate i-au adus o reputaţie bună în domeniu. 
În final, a fost cooptată de comisia în care mulţi oameni râvneau să intre. 

„Nu am consumat alcool ca să fac pe plac altora. Însă, Dumnezeu mi-a călăuzit 
paşii în felul Său, nu în felul lumii. Îmi doresc să fiu un avocat al dragostei care 
poate oferi speranță multor oameni prin înţelepciunea dată de Domnul.” 

Hanbit Lee, avocat în cadrul Comisiei pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal

Fratele Hosan Jeong (fotografia 4) este un locotenent la poliţie care lucrează pentru 
Echipa de Criminalitate Economică din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale 
de la Secţia de poliţie Gwanak. El a fost uimit când a ascultat pe internet prelegerile 
Dr.-ului Jaerock Lee pe cartea Genesa. Astfel, s-a înregistrat ca membru Manmin în 
2012, după ce a primit mult har ascultând predicile Dr.-ului Jaerock Lee. 

Fratele a întâlnit multe feluri de oameni în timpul serviciului şi a încercat 
să îi trateze cu bunătate şi să răspândească mireasma lui Christos. În 2017, 
a primit mai multe citaţii. El încearcă să se implice ca membru al misiunii 
bisericii şi ajută la păstrarea siguranţei membrilor. A declarat că vede ajutorul lui 
Dumnezeu de câte ori este de serviciu.

„Am arestat infractorii cu uşurinţă chiar și când sistemul de urmărire nu 
funcţiona. Colegii mei erau uimiţi şi spuneau că ei nu au experimentat un 
asemenea lucru. Doresc să dăruiesc dragostea Domnului pe care am primit-o 
în dar şi să aduc mângâiere oamenilor prin funcţia mea de ofiţer de poliţie.”

Hosan Jeong, Serviciul de Investigaţii Criminale de la Secţia de poliţie Gwanak 

Sora Seulgi Kim (fotografia 2) a visat să-L poată glorifica pe Dumnezeu prin 
dans când a urmărit programul Echipei de dans de închinare în timp ce era elevă. 
S-a mutat la Seul când a intrat la colegiu în 2010 şi a devenit membră în Echipa 
de dans de închinare a misiunii colegiului. În 2015 a reuşit să se alăture Echipei 
de dans de închinare la care visase de atât de mult timp.

Tot în aceeaşi perioadă, a fost vindecată de tuberculoză prin rugăciunea 
pastorului principal Dr. Jaerock Lee. De atunci, L-a glorificat şi mai mult pe 
Dumnezeu prin dansul ei. A spus că se bucură când poate arăta dragostea lui 
Dumnezeu prin dans şi altor oameni care vorbesc alte limbi şi vin din alte culturi.

„Simt dragostea cea mare a lui Dumnezeu când văd cum oamenii sunt 
mișcați până la lacrimi în timpul programelor noastre, când îi văd receptivi la 
Evanghelia sfinţeniei şi când experimentează vindecare prin lucrarea Duhului 
Sfânt. Sper ca din ce în ce mai mulţi oameni să simtă marea dragoste a 
Domnului şi să ajungă în Cerul minunat.”

Seulgi Kim, Echipa de dans de închinare, , Comisia artistică

Fratele Jaeyun Kim (fotografia 1) a absolvit UCLA, unul dintre cele mai 
bine cotate colegii din vestul SUA. De asemenea, a primit diploma de master 
la aceeaşi şcoală în 2015. În timp ce lucra ca profesor de matematică la un 
liceu, tatăl său, misionarul Hangryeol Kim, care slujea la Centrul de misiune 
Manmin din California, a fost transferat la biserica Manmin Peru, iar centrul 
avea nevoie de un misionar care să îi ia locul. 

În data de 17 decembrie, 2017, fratele a fost trimis de Biserica Centrală 
Manmin la centrul de misiune ca misionar laic. El a avut viziune pentru 
lucrarea misionară încă de când era la liceu. Dumnezeu Și-a amintit acest 
lucru şi i-a oferit oportunitatea de a fi misionar.

„Îmi doresc să fiu un misionar cu o lucrare puternică şi să conduc mulţi 
oameni din America de Nord la Domnul prin Evanghelia sfinţeniei. Prin 
acest lucru, doresc să răsplătesc harul lui Dumnezeu care mi-a îngăduit 
să-l întâlnesc pe păstorul dragostei şi puterii, şi să am credinţă adevărată.”

Jaeyun Kim de la Centrul de misiune Manmin California, SUA

„Vreau să primesc putere 
şi să conduc mulţi oameni 

din America de Nord la 
Domnul!”

„Mă bucur când oamenii 
simt dragostea lui 

Dumnezeu exprimată prin 
dansul meu!”

„Îmi doresc să fiu un 
avocat al dragostei care 

ajută şi dă speranţă multor 
oameni!”

„Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea” (Filipeni 2:13).
Tinerii de la biserica Manmin se remarcă în lume din cauză că au fost învățați Evanghelia sfinţeniei şi au experimentat multe semne, minuni şi 
lucrări extraordinare. Haideţi să ascultăm mărturiile a patru tineri care au răspândit mireasma lui Christos în domeniul lor şi care se îndreaptă 

spre ţelurile lor sfinte spre slava lui Dumnezeu.
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„Ca poliţist, 
îmi doresc să pot oferi 
şi altora dragostea lui 
Dumnezeu pe care 

am primit-o în dar!”
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Isus avea chipul lui Dumnezeu şi 
este Stăpânitor peste toate lucrurile 
din univers, „Împăratul Împăraţilor” 
şi Domnul Domnilor (Filipeni 2:6; 
Apocalipsa 19:16). Însă, de ce a 
trebuit să vină pe pământ în trup, să 
fie culcat într-o iesle şi să trăiască în 
sărăcie?

1. Motivul pentru care Isus s-a 
născut într-un staul şi a fost culcat 
într-o iesle

În Luca 2 citim despre împrejurarea 
în care fecioara Maria şi soţul ei, Iosif, 
s-au dus la Betleem să se înregistreze 
pentru recensământ, iar acolo Maria 
L-a născut pe Isus.

Mu l ţ i  oa men i  s - au  a du na t  l a 
Betleem şi s-au înghesuit în hanul 
de acolo. Maria nu a avut de ales 
decât să dea naştere pruncului Isus 
într-un staul. Din moment ce nu era 
alt loc potrivit în care să-L aşeze pe 
Isus, înfăşurat în scutece, ea L-a pus 
într-o iesle. Acest lucru s-a întâmplat 
potrivit voii lui Dumnezeu.

În Eclesiastul 3:18 citim: „Am zis 
în inima mea că acestea se întâmplă 
numai pentru oameni, ca să-i încerce 
Dumnezeu, şi ei înşişi să vadă că nu 
sunt decât nişte dobitoace.” Unii se 
întreabă de ce spune Biblia că oamenii 
nu sunt „decât nişte dobitoace” şi li se 
pare ciudată o astfel de comparaţie. 
Răutatea omului însă îl face deseori 
să fie asemănat cu dobitoacele. 

Pentru a-şi satisface lăcomia, omul 
nu se dă înapoi de la a se certa, a da 
în judecată sau chiar a omorî pe cei 

din familie. La început, Dumnezeu 
l-a creat pe om după chipul Său sfânt 
și plin de bunătate. Cu toate acestea, 
primul om, Adam, a păcătuit şi toţi 
urmaşii lui au devenit păcătoşi, iar 
duhurile lor au murit. În final, şi-au 
pierdut simţul datoriei de om şi au 
comis tot felul de păcate pentru a-şi 
satisface dorinţele şi poftele lumeşti.

Isus ne spune în Ioan 6:51: „Eu 
sunt Pâinea vie care s-a coborât din 
cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea 
aceasta, va trăi în veac; şi pâinea pe 
care o voi da Eu este trupul Meu pe 
care Îl voi da pentru viaţa lumii.” 
Aici „a mânca din pâinea vie care 
s-a coborât din cer” se referă la a 
transforma Cuvântul lui Dumnezeu în 
pâine spirituală în inima noastră.

După cum viaţa este susţ inută 
prin hrana pe care o consumăm, tot 
astfel, duhul este susţinut prin pâinea 
spirituală pe care o consumăm. De 
aceea, Isus – Cuvântul lui Dumnezeu 
– a venit în acestă lume în carne şi 
oase şi S-a făcut pâinea vieţii pentru 
omenire. Nu vom putea redobândi 
chipul lui Dumenzeu pe care l-am 
pierdut decât atunci când mâncăm 
pâinea vieţii pe care ne-o dă Isus. 
Astfel, pentru a împlini voia Lui faţă 
de noi, Dumnezeu L-a aşezat pe Isus 
într-o iesle. 

Cum putem atunci să fim eliberaţi 
de o viaţă asemănătoare cu cea a 
dobitoacelor şi să ne facem datoria 
de oameni? În Eclesiastul 12:13 ni se 
spune: „Să ascultăm, dar, încheierea 
tuturor învăţăturilor: Teme-te de 
Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. 
Aceasta este datoria oricărui om.” A 
ne face datoria de oameni înseamnă a 
păzi poruncile lui Dumnezeu. Aceasta 
înseamnă să facem lucrurile pe care 
ni le spune Biblia să le facem, să nu 
facem lucrurile pe care ni le spune 
să nu le facem, să ţinem lucrurile pe 
care Dumnezeu ne spune să le ţinem 
şi să stăm departe de lucrurile de care 
Biblia ne spune să ne îndepărtăm.

Dumnezeu nu intenţionează să 
ne facă viaţa grea. În dragostea 
l o r ,  p ă r i n ţ i i  î ş i  î nv a ţ ă  c o p i i i 
responsabilitățile de bază ale omului 
când le spun: „Învaţă!” sau „Spală-
te!” Tot astfel, Dumnezeu Îşi învaţă 
copiii şi le spune o mulţime de lucruri 
ca aceştia să îşi poată face datoria de 

oameni şi să ducă vieţi binecuvântate. 
În dragostea Sa cea mare, Dumnezeu 
doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi 
şi să meargă în Cer.

2. Motivul pentru care Isus a trăit 
în sărăcie

În Matei 8:20 cit im: „Isus i-a 
răspuns: «Vulpile au vizuini, şi 
păsările cerului au cuiburi; dar Fiul 
omului n-are unde-Şi odihni capul.»” 
Chiar dacă El a predicat Evanghelia 
şi a vindecat nenumăraţi oameni 
bolnavi, Isus nu a avut un loc în care 
să se poată odihni. Însă, de ce a trăit 
Isus în sărăcie deşi a făcut multe 
miracole în timpul lucrării Sale?

D u p ă  c u m  g ă s i m  s c r i s  î n  2 
Corinteni 8:9 – „Căci cunoaşteţi harul 
Domnului nostru Isus Hristos. El, 
măcar că era bogat, S-a făcut sărac 
pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, 
voi să vă îmbogăţiţi” – Isus a trăit în 
sărăcie pentru a ne da binecuvântarea 
prosperităţii.

Când Adam a locuit în Grădina 
Edenului, avea de toate din belşug şi 
nu trebuia să trudească. Însă, după ce 
a păcătuit, omul şi toate lucrurile de 
pe pământ au fost blestemate. Adam 
putea să-şi susţină viaţa numai prin 
trudă şi sudoarea frunţii (Geneza 
3:17). Din moment ce toţi oamenii au 
devenit săraci datorită păcatului lui 
Adam, Isus Însuşi a trăit în sărăcie ca 
să răscumpere omenirea din sărăcie.

U n i i  s p u n  c ă  e s t e  g r e ş i t  s ă 
cerem binecuvântări materiale lui 
Dumnezeu, dar multe exemple din 
promisiunile Lui de binecuvântare 
se găsesc în Biblie. De asemenea, 
părinţii credinţei cum ar fi Avraam, 
Isaac, Iacov şi Iosif s-au temut de 
Dumnezeu, au împlinit Cuvântul Lui 
şi au trăit în belşug şi prosperitate. 
Pr in har ul Domnului,  care ne-a 
răscumpărat din sărăcie, noi putem 
fi binecuvântaţi. Desigur, nu trebuie 
să cerem binecuvântări din lăcomie, 
ci astfel încât bunăstarea noastră să 
arate slava lui Dumnezeu când putem 
ajuta pe cei în nevoie, când susţinem 
lucrarea misionară şi când dăruim 
financiar pentru construirea marelui 
templu.

Dumnezeu doreşte să dea copiilor 
Lui orice aceștia cer prin credinţă 

(Matei 7:11), dar nu toţi oamenii 
care se roagă şi Îi spun: „Doamne, 
binecuvântează-mă!” vor pr imi 
binecuvântări. De exemplu, după cum 
citim în 3 Ioan 1:2 – „Preaiubitule, 
doresc ca toate lucrurile tale să-
ţi meargă bine, şi sănătatea ta să 
sporească tot  aşa cum sporeşte 
suf letul tău” – pentru a ne merge 
bine în toate lucrurile, sufletul nostru 
trebuie să sporească în primul rând. 
Aici, sporirea sufletului se referă la 
trăirea prin Cuvântul lui Dumnezeu 
care face să recăpătăm chipul lui 
Dumnezeu pe care l-am pierdut. 

În Deuteronom 28:2 citim: „Iată 
toate binecuvântările care vor veni 
peste tine şi de care vei avea parte, 
dacă vei asculta de glasul Domnului 
Dumnezeului tău.” Chiar dacă cineva 
trăieşte după Cuvântul lui Dumnezeu, 
el t rebuie să semene în credinţă 
pentru a primi binecuvântările lui 
Dumnezeu. Chiar și omul care are 
credință mare va culege din belșug 
numai dacă a semănat din belșug. 
Dacă a semănat puţin, va culege puţin 
(2 Corinteni 9:6). Binecuvântările 
date de Dumnezeu sunt „o măsură 
bună, îndesată, clătinată, care se va 
vărsa pe deasupra.” Vă vor fi turnate 
în măsură dublă iar, pe cât de mult vă 
sporeşte sufletul, pe atât de mult vă va 
da El înapoi de treizeci, de şaizeci şi 
de o sută de ori mai mult.

„A semăna mult” nu se referă la 
cantitatea pe care o seamănă cineva. 
Pe Dumnezeu Îl interesează modul 
în care seamănă omul, cu ce inimă, 
dragoste şi credinţă; El primeşte 
mireasma inimii fiecărei persoane. 
Când Isus a văzut o văduvă săracă 
cum pune doi bănuţi în visterie, a 
lăudat-o pentru că, în pofida sărăciei 
ei, văduva a dăruit toț i banii de 
trai. Mireasma unei astfel de inimi 
plină de devotament este plăcută lui 
Dumnezeu. 

Dragi fraţi şi surori în Christos, mă 
rog să cunoaşteţi dragostea şi voia 
lui Dumnezeu prin care L-a trimis 
pe Fiul Său, Isus, pe care L-a așezat 
într-o iesle şi L-a lăsat să trăiască în 
sărăcie. Mă rog în numele Domnului 
să Îl primiţi pe Isus Christos, să 
vă faceţi datoria de oameni şi să-I 
aduceţi slavă lui Dumnezeu care vă 
va răspunde şi vă va mântui.

●●●

Isus a fost culcat într-o iesle

„Astăzi, în cetatea lui David, vi 
S-a născut un Mântuitor, care este 

Hristos, Domnul. Iată semnul, după 
care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un 
Prunc înfăşat în scutece şi culcat 

într-o iesle” (Luca 2:11-12).

Pastorul principal Dr. Jaerock Lee

1. Biserica Centrală Manmin crede că Biblia este Cuvântul inspirat al lui  
 Dumnezeu, care este perfect şi desăvârşit.
2. Biserica Centrală Manmin crede în unitatea şi lucrarea Dumnzeului trinitar:  
 Dumnezeu Tatăl Sfânt, Dumnezeu Fiul Sfânt şi Dumnezeu Duhul Sfânt.
3. Biserica Centrală Manmin crede că suntem iertaţi de păcatele noastre doar  

 prin sângele răscumpărător al lui Isus Cristos.
4. Biserica Centrală Manmin crede în învierea şi înălţarea la Cer a lui Isus Cristos,  
 în a doua venire, în cei o mie de ani şi în Cerul veşnic.
5. Membrii Bisericii Centrale Manmin îşi mărturisesc credinţa prin „Crezul  
 Apostolilor” de fiecare dată când se strâng împreună şi îl cred în totalitate. 

Mărturisirea de credinţă

Adresa: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
Telefon: 82-2-818-7047  Fax: 82-2-818-7048
Website: www.manmin.org/english  
               www.manminnews.com
Email: manminen@manmin.kr
Editor: Dr. Jaerock Lee
Redactor şef: Geumsun Vin 

Romanian

Material publicat de Biserica Centrală Manmin

 „El [Dumnezeu], care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile.” (Faptele Apostolilor 17:25)
 „În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” (Faptele Apostolilor 4:12)
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Cuvântul vieţii m-a călăuzit pe calea reînnoirii şi fericirii!

Diaconul Changkeuk Maeng, vârsta 69 de ani, 
Filiala chineză, Biserica 

Centrală Manmin 
În 26 decembrie, 2017, am 
pornit-o spre serviciu. Am 
simţit cum trupul se lăsa 
pe partea stângă, astfel 
că am decis să mă întorc 
acasă. Pe drum, am simţit 

cum picioarele şi limba îmi paralizau. Nu am putut 
urca scările, nici nu am putut vorbi.

După ce am ajuns acasă, fiica mea a chemat 
ambulanţa şi am fost transportat în grabă la spital. 
Era accident cerebral. Doctorul a spus că celulele 
nervoase erau afectate în trei părţi din creier şi că 
nu se va vindeca pe deplin. A adăugat că nu voi 
putea duce o viaţă normală. 

La ora 5 după masa, pe 29 decembrie, pastorul 
principal Dr. Jaerock Lee s-a rugat pentru bolnavi. 
După rugăciune, mi s-au întărit picioarele şi am 
putut să merg fără ajutor, iar trupul nu se mai lăsa 
în partea stângă.

După Serviciul de rugăciune de vineri noaptea, 
pe data de 30 decembrie, am dat mâna cu pastorul 
principal, iar limba mea paralizată şi-a revenit. Am 
putut să vorbesc normal din nou. Aleluia!

Diaconiţa Songyee Jung, vârsta 40 de ani,  
Misiunea Canaan, Biserica Centrală Manmin

În ultimii doi ani mă confruntam uneori cu arsuri la 
stomac. După o vreme, simptomele 
s -au ext ins  în  zona gât u lu i . 
Simţeam arsură în gât şi parcă 
ceva se mişca înăuntru. Aveam o 
stare de greaţă. Când mă aşezam în 
pat, conţinutul din stomac ajungea 
în esofag şi aveam o senzaţie de 
arsură în piept. Nu mă puteam 

întinde să dorm.
În septembrie 2016, m-am dus la un examen endoscopic 

care a arătat că aveam ref lux gastro-esofagian. Aveam 
inflamaţie şi sângerare în esofag. Am luat medicamente dar 
situația nu s-a ameliorat. În august 2017, m-am dus din nou 
pentru o endoscopie şi s-au văzut încă leziuni în stomac şi 
esofag.

În 30 decembrie 2017, pastorul principal Dr. Jaerock Lee 
s-a rugat după serviciul de rugăciune de vineri noaptea. 

A doua zi dimineaţa am 
ob s e r va n t  c ă  a r s u r i l e 
ș i  c e le l a l t e  s i mp t ome 
dispăruseră. Nu am mai 
s i mţ i t  n i m ic  î n  gâ t  ş i 
digeram mâncarea bine. 
A m fos t  v i nde ca t ă  de 
ref lux gasro-esofagian 
prin rugăciunea pastorului 
principal!

„Am fost vindecată de reflux gastro-
esofagian prin rugăciune!”

„Am fost vindecat de paralizie datorată 
unui accident cerebral!”

► Semnele accidentului 
vascular cerebral în nucleii 
bazali din substanţa albă şi 
spatele ventriculului lateral 

drept al creierului.

▲ sângerare şi inflamaţie în zona de 
tranziţie dintre stomac şi esofag

Înainte de rugăciune

Înainte de rugăciune

Fratele Juyeong Jung, vârsta 14 ani, 
Filiala 9, Biserica Centrală Manmin 

În 4 noiembrie 2017, am 
căzut de pe tobogan la 
parcul de joacă și m-am 
lov i t  l a  b r a ț u l  d re p t . 
Medicul  mi-a spus că 
brațul îmi era rupt şi ca 
era nevoie de intervenţie 
chirurgicală. A spus că, 

fără operaţie, brațul nu se va mai dezvolta şi va 

rămâne mai scurt decât celălalt sau s-ar fi putut 
să devină dislocat şi să se deformeze. Am vrut să 
primesc vindecare de la Dumnezeu, aşa că am 
plecat acasă. Am ascultat rugăciunea pastorului 
principal Dr. Jaerock Lee înregistrată pe Sistemul 
automat de preluare a apelurilor. După rugăciune, 
durerea a început să scadă şi apoi a dispărut. În 
acea noapte am dormit bine.

Medicul îmi spusese că brațul îmi era fracturat 
şi că mă va durea tare. Însă, eu nu aveam dureri 
deloc. M-am dus la Întâlnirea de rugăciune Daniel 
şi m-am pocăit. Am izbucnit în lacrimi.

În 17 noiembrie, am trimis o cerere de rugăciune 
pastorului pr incipal care se ruga la casa de 
rugăciune de pe munte. În 2 decembrie, mi s-a 
făcut o radiografie. Medicul a spus că oasele 

brațului s-au sudat perfect şi în poziţia corectă. 
Aleluia!„Brațul drept mi-a fost fracturat, 

dar oasele s-au sudat perfect fără 
intervenţie chirurgicală”

► Capătul humerusului 
era fracturat complet şi 

oasele dislocate. 

► Oasele s-au vindecat 
suficient la părţile fracturate 

şi nu se vede niciun semn că 
s-ar fi scurtat.

Înainte de rugăciune

După rugăciune

Nenumărate 
dovezi ale 
existenţei 

Dumnezeului  
celui viu

După cum a spus Isus în 
Ioan 11:40 – „Nu ţi-am spus 

că, dacă vei crede, vei vedea 
slava lui Dumnezeu?” – 

credinţa în Dumnezeu poate 
produce lucrări măreţe, de 
neimaginat, ale puterii lui 

Dumnezeu.
Membrii bisericii Manmin 

din Coreea şi din alte ţări au 
experimentat puterea cea 

mare a lui Dumnezeu pentru 
care totul este posibil. Au fost 

vindecaţi de boli, au primit 
răspunsuri şi binecuvântări şi 
au fost protejaţi de accidente 
şi de boli. Mai jos sunt câteva 

din mărturiile lor. 

În urma nenumăratelor ore petrecute în rugăciune 
şi în post, Dr. Jaerock Lee a primit de la Dumnezeu 
interpretări ale Scripturii prin inspiraţia Duhului Sfânt. 
Toate aceste mesaje spirituale se găsesc pe siteul bisericii 
www.manmin.org. Aceste mesaje au oferit multor 
oameni posibilitatea de a putea asculta predicile şi de a 
experimenta vindecare spirituală, schimbare şi viaţă.

Fratele Victor Chevchigashev, de 46 de ani, din 
Rusia, a ascultat predicile Dr.-ului Jaerock Lee prin 
intermediul rețelelor de televiziune CNL şi TBN Rusia, 
care sunt staţii creştine pentru vorbitorii de limba rusă. A 
rămas uimit de mesajele spirituale profunde și a spus: „Dr. 
Jaerock Lee este un om smerit şi de încredere care a oferit 
răspunsuri clare la întrebările legate de Biblie pe care le-

am avut de multă vreme.” De 
asemenea, a experimentat şi 
vindecare. Degetele îi erau 
inflamate şi avea o infecţie la 
unghii datorită ocupaţiei sale 
iar, pe lângă acestea, avea 
psoriazis la picioare. A fost 
însă vindecat de toate acestea. 

Din moment ce familia sa 
a devenit membră a bisericii Manmnin, ei s-au alăturat 
serviciilor de închinare prin internet şi au răspândit 

Evanghelia sfinţeniei şi vecinilor lor.

Diaconul Jongyeong Park, în vârstă de 43 de ani, de 
la Filiala 32 a Bisericii Centrale Manmin, a spus că nu 
s-a simţit bine când se ducea la altă biserică. Se gândea: 
„Lumea este prea plină de 
răutate şi mă atrage puternic 
spre păcat. Cum pot să înving 
acest lucru? Îmi doresc să pot 
primi cel puţin mântuirea mai 
puţin onorabilă.”

Între timp, a urmărit un video 
numit „Puterea” pe YouTube 
care arăta lucrările pline de 
putere făcute prin Dr. Jaerock Lee. Prin urmare, a devenit 
interesat de predicile Dr. Lee.

A început să asculte seria de predici „Mesajul Crucii” 
ale Dr.-ului Lee şi a continuat să asculte şi alte mesaje. 
A fost atins profund de dragostea cea mare a lui 
Dumnezeu după ce a auzit cum El a cultivat omenirea 
pe pământ pentru a câştiga copii adevăraţi cu care să-
Și împărtăşească dragostea pentru totdeauna. În final, a 
devenit membru al bisericii Manmin împreună cu familia 
sa, iar acum gustă adevărata fericire în viaţa de credincios. 
Pe măsură ce îşi trăieşte viaţa de creştin şi se ferește de 
păcat, familia sa trăieşte în mai multă pace cu Domnul. 
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„Am fost vindecată de o boală 
hematologică malignă!”

În aprilie 2017, am observat nişte simptome în corp. 
Aveam dureri în tot corpul şi mi-era greu să dorm 
datorită unei dureri puternice de cap şi unei senzaţii 
de mâncărime. M-am simţit slăbită şi am stat în pat 
toată ziua. Pe măsură ce simptomele se înrăutăţeau, 
nu am mai putut mânca. 

Am fost diagnosticată cu o boală hematologică 
malignă în stadiul 4. Medicul a spus că nu garantează 
însănătoşire totală nici după operaţie pentru că celulele canceroase se 
răspândiseră peste tot în trup. Mai mult, mi s-a spus că e posibil să mor 
oricând dacă nu sunt operată.

În această situaţie disperată, mi-am amintit ceva. Cu două luni în urmă, 
am fost călăuzită la Biserica Manmin din Delhi. Am auzit multe mărturii 
de la cei care au fost vindecaţi prin rugăciunile pastorului principal, Dr. 
Jaerock Lee.

Am început să particip la Întâlnirile de rugăciune Daniel prin intermediul 
rețelei GCN. M-am pocăit de trecutul meu şi m-am rugat cu multă râvnă. 
Am ascultat înregistrarea cu rugăciunea pastorului principal de trei ori pe 
zi şi predica intitulată „Mesajul crucii.” Pastorul John Kim s-a rugat pentru 
mine deseori cu batista peste care se rugase Dr. Lee (Faptele Apostolilor 
19:11-12). După aceea, m-am simţit mai bine şi am primit putere în trup.

Ulterior, am auzit că în august urma să aibă loc Tabăra de vară Manmin. 
M-am pregătit să primesc vindecare completă. Am postit şi m-am rugat. 
În 7 august, am participat la prima zi de tabără prin intermediul GCN. 
Când s-a rugat pastorul principal, s-a întâmplat ceva uimitor. Imediat 
după rugăciune, am primit focul Duhului Sfânt. Pe măsură ce trupul meu 
se încălzea, transpiram foarte mult. Apoi, toate simptomele de cancer au 
dispărut.

După zece zile m-am dus la un control medical. Medicul a spus cu 
uimire: „Celulele canceroase au dispărut!” Îi dau toată slava şi mulţumirea 
lui Dumnezeu care m-a vindecat!

Mi-am dat seama recent că 
pot face orice și pot aduce roadă 
pentru Domnul atâta timp cât 
am credinţă.  Lucrez pent r u 
Corporaţia pentru locuinţe şi 
comunitate din Seul. Am fost 
responsabil pentru multe şantiere 
de construcţie dar nu a avut loc 
niciun accident ani de zile pentru 

că pastorul principal Dr. Jaerock Lee s-a rugat pentru mine.
Mi-am făcut datoria cu râvnă şi i-am slujit pe ceilalţi după exemplul său. În 31 

decembrie 2017, am primit o apreciere de la primarul oraşului Seul. A fost oferită 
pentru contribuţia mea la măsurile de siguranţă implementate pentru inundaţii, 
pentru prevenirea daunelor şi pentru siguranţa cetăţenilor aflați în aceste situaţii. 
Am fost fericit că am putut aduce slavă lui Dumnezeu. 

Fratele Jonghyun Baek, fiul meu, are acum 21 de ani. La vârsta de cinci ani era 
bâlbâit. Însă, când a dat mâna cu pastorul principal, prin credinţă, vorbirea lui a 
devenit normală imediat. După ce a experiment puterea minunată a lui Dumnezeu, 
s-a rugat să studieze limbi străine şi să lucreze pentru Împărăţia lui Dumnezeu. În 
2018, a intrat la Universitatea pentru Studii Străine din Hankuk, Departamentul de 
limbi arabe, prin faptul că a trecut examenul scris ca parte iniţială a procesului de 
admitere. A primit chiar burse care acopereau jumătate din taxele de şcolarizare pe 
durata anilor de studii.

Sora Jihyun Baek, fiica mea (vârsta 19 ani) era să moară când a fost mică. O 
maşină a dat înapoi şi a trecut peste ea! Însă, a fost protejată în spaţiul păstorului. 
Este foarte sănătoasă. A fost preşedinta Misiunii școlii duminicale la elevii de liceu 
anul trecut şi anul acesta. Deoarece avea note bune și o purtare frumoasă, a primit 
un premiu acordat studenţilor exemplari.

Diaconiţa Miok Kim (vârsta 49 de ani), soţia mea, este de asemenea plină de 
bucurie şi mulţumire şi se roagă cu râvnă. Îi dau slavă şi mulţumire lui Dumnezeu 
care mi-a călăuzit toată familia să aibă speranța pentru frumuseţea Cerului şi să 
meargă pe calea binecuvântării.

Diaconul Yongchul Baek, vârsta 53 de ani, Filiala 6, Biserica Centrală Manmin Sora Tara Singh, vârsta 28 de ani, Biserica Manmin Delhi, India

„Binecuvântările se revarsă 
peste familia mea!”

Sora Teresita Tamayo de la 
Biserica Manmin Filipine, în vârstă 
de 67 de ani a fost protejată într-
un incendiu mare. La ora 10 
dimineaţa, în data de 4 ianuarie 
2018, a izbucnit un incendiu 
provocat de un copil care s-a 

jucat cu focul şi acesta s-a extins. Incendiul a 
putut fi stins doar pe la 5 după-masa, cu peste 20 
de maşini de pompieri. Acest incendiu a ars 50 
de case din vecinătatea surorii Teresita Tamayo, 
inclusiv pe cea din spatele casei ei. Însă, casa ei a 
fost protejată în totalitate de incendiu.

„Am trimis o cerere de rugăciune la biserica 
centrală prin pastorul bisericii mele. În final, 
doar casa mea a fost protejată complet în spaţiul 
păstorului! Uimitor!”

În 29 decembrie 2017, fratele 
Arguins Odaka Sande, de 23 de 
ani, de la Biserica Sfinţeniei 
Manmin din Nairobi, Kenya 
a căzut de la etajul 4 al unei 
clădiri în construcţie în timp ce 
lucra. El s-a urcat din greşeală 

pe o scară ale cărei şuruburi nu fuseseră bine 
prinse şi căzuseră. Colegii de serviciu l-au dus în 
grabă la spital, dar era nevătămat, având doar o 
mică tăietură pe faţă!

A spus: „În timp ce cădeam cu capul în jos, 
dintr-o dată, am simţit ceva puternic în aer care 
mi-a întors corpul astfel încât am aterizat mai întâi 
pe mână, nu pe cap.” A fost la control medical, 
dar nu s-a văzut nicio anomalie, iar la radiografia 
mâinii drepte nu s-a văzut nicio problemă.

Fra te le  Vas i l y,  de 32 
d e  a n i ,  d e  l a  B i s e r i c a 
Manmin Moldova, a intrat 
din greşeală înt r-o maşină 
af lată lângă maşina lui în 11 
octombrie 2016. Acea maşină 
a turtit maşina lui în partea 

şoferului. „Maşina s-a oprit chiar înainte să mă 
atingă. După ce mi-am revenit, am deschis uşa 
şi am ieşit afară. Mi-am controlat trupul, dar 
nu mă durea nimic. Am fost protejat în spaţiul 
păstorului!”

După ce a ascultat  predici le pastor ului 
pr incipal Dr. Jaerock Lee pe nişte CD-uri 
primite de la o cunoştinţă, a devenit membru 
al Bisericii Manmin. A spus că viaţa lui s-a 
schimbat prin cuvântul vieţii.

Am fost protejaţi într-un incendiu şi în accidente oribile!


