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„Voia lui Dumnezeu pentru biserica 
Manmin la sfârşitul vremurilor!”
Cea de-a 36 aniversare a Bisericii Centrale Manmin

Am văzut cum s-au împlinit voia şi viziunea lui 
Dumnezeu pentru Manmin prin pastorul principal 
Dr. Jaerock Lee fără nicio abatere. El a mărturisit cu 
îndrăzneală despre Dumnezeu Creatorul şi L-a proclamat 
pe Isus Christos ca singurul mântuitor chiar și în ţări 
musulmane şi în ţări preponderent hinduse. Datorită 
faptului că mesajul său a fost întărit prin semne şi minuni, 
mulţi oameni L-au primit pe Domnul. 

În iulie 2007, lucrarea din Israel a început după cum 
a spus Dumnezeu că va începe. În timpul celor trei ani 
de lucrare, evreii mesianici din Israel au fost încurajaţi 
şi întăriţi datorită persecuţiilor multiple pe care le-au 
întâmpinat până atunci. De atunci au experimentat trezire, 

iar după aceea au invitat echipa artistică a bisericii noastre 
să participe la evenimentele lor în fiecare an. La aceste 
evenimente a fost prezentată cultura coreeană în Israel şi 
a câştigat astfel un renume. 

Pastorul principal Dr. Lee a comunicat în mod personal 
cu Dumnezeu prin inspiraţia Duhului Sfânt în rugăciuni 
fierbinţi şi posturi şi a împlinit voia lui Dumnezeu. 
Membrii bisericii i-au urmat exemplul şi s-au rugat cu 
dăruire. Dumnezeu m-a binecuvântat să întâlnesc astfel 
de persoane pe care El le-a pregătit pentru misiunea 
mondială şi care au experimentat intervenţia miraculoasă 
a lui Dumnezeu de nenumărate ori. Îi dau toată mulţumirea 
şi slava lui Dumnezeu care a călăuzit lucrarea Manmin. 

„Marea însărcinare dată de Domnul este împlinită prin 
puterea explozivă a Duhului Sfânt!”

Prezbiterul Johnny Kim, Directorul GCN

În 25 iulie 1982, Biserica Centrală Manmin a fost 
înfiinţată după voia lui Dumnezeu pentru a conduce 
oamenii din toate naţiunile la mântuire, iar în 25 
iulie 2018 am sărbătorit cea de-a 36 aniversare de la 
deschiderea bisericii.

În 17 aprilie 1974, pastorul principal Dr. Jaerock Lee 
L-a întâlnit pe Dumnezeul cel viu când era pe pragul 
morţii după ce suferise de pe urma multor boli. El a 
fost vindecat de Dumnezeu pe loc, de toate bolile, şi 
L-a primit pe Domnul. După aceea, a dorit să devină 
un deacon implicat în lucrarea de caritate şi în misiune. 
Cu toate acestea, Dumnezeu L-a chemat să fie pastor în 
mai 1978. A urmat cursurile seminarului teologic, s-a 
dedicat Cuvântului şi rugăciunii, s-a rugat şi a postit 
neîncetat. 

În timp ce s-a rugat şi a postit timp de 40 de zile 
pentru deschiderea bisericii, Dumnezeu i-a spus să 
deschidă biserica pe caniculă. Prin acest cuvânt, pe data 
de 25 iulie 1982, el a deschis biserica împreună cu alţi 
12 oameni la vârsta de 40 de ani. Numele „Manmin” 
al bisericii i-a fost dat de Dumnezeu ca răspuns la 
rugăciuni. Încă de la fondarea bisericii au avut loc multe 
semne şi minuni, iar Duhul Sfânt şi harul au umplut 
biserica. Au creat astfel un cadru proprice ca biserica să 
experimenteze mari treziri spirituale. 

În luna mai 1986, pastorul Jaerock Lee a fost ordinat 
ca pastor, iar trezirea a continuat să aibă loc de-a 
lungul timpului. În iulie 1991, a fost fondată biserica 
United Holiness Church of Jesus Christ, iar după aceea 
el a participat activ în evanghelizarea naţională în 
calitate de copreşedinte al campaniei Holy Spirit World 
Explosion Crusade 1992 şi ca director administrativ 
al campaniei Peaceful Reunification Jubilee Crusade 
la cea de-a 50-a aniversare a independenţei. În 1993, 
biserica a fost selectată ca una din cele mai importante 
50 de biserici din lume de către publicaţia Christian 
World (SUA). 

♦
În iulie 2000, biserica a început să organizeze 

campanii unite peste hotare începând cu Uganda Holy 
Gospel Crusade. Dr. Jaerock Lee a continuat să predice 
despre Dumnezeu Creatorul şi despre Isus Christos 
prin măreaţa putere a lui Dumnezeu în multe alte ţări 
inclusiv în Pakistan, India, Rusia, Germania, Peru şi 
Statele Unite. 

În 25 iulie 2007, la sărbătorirea a 25 de ani de la 
deschiderea bisericii, Dr. Lee şi-a început lucrarea în 
Israel şi anume în Nazaret. A vizitat Israelul de 12 
ori timp de trei ani şi a răspândit Evanghelia lui Isus 
Christos prin puterea lui Dumnezeu. În septembrie 
2009, a condus campania Israel United în Ierusalim, 
capitala Israelului. Biserica a continuat cu lucrarea în 
Israel şi a adus mari treziri în bisericile din Israel.

Biserica noastră a devenit acum o mega biserică şi 
are aproximativ 11.000 de filiale şi biserici asociate în 
toată lumea. Vom continua să facem şi mai mult voia 
lui Dumnezeu până la sfârşitul vremurilor prin puterea 
recreării.
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Cunoaşterea voii lui Dumnezeu în 
suferinţa lui Isus ne va ajuta pe fiecare 
să-I înţelegem dragostea cea mare şi 
ne va ajuta să-L iubim şi mai mult. 
Haideţi acum să vedem care este 
semnificaţia spirituală a faptului că 
picioarele lui Isus nu au fost zdrobite 
şi că Şi-a vărsat sângele şi apa.

1. Motivul pentru care soldaţii 
romani nu I-au zdrobit picioarele 
lui Isus

D upă ce  a  su fe r i t  câ t eva  ore 
pe cruce de pe urma metodei de 
pedeapsă cea mai plină de cruzime, 
Isus Şi-a dat ultima suflare. Moartea 
Lui pe cruce a avut loc într-o vineri, 
iar a doua zi era Sabatul, care era 
sfințit de evrei. Din acest motiv, trupul 
lui Isus nu putea rămâne pe cruce. De 
aceea, evreii i-au cerut lui Pilat din 
Pont să dea jos de pe cruce trupurile 
răstigniţilor (Ioan 19:31).

Soldaţii romani au zdrobit picioarele 
tâlharilor de fiecare parte a lui Isus 
ca să ia jos trupurile neînsuf leţite. 
Zdrobirea picioarelor unui criminal 
care stă atârnat pe cruce îi grăbeşte 
moartea pentru că nu va mai putea 
să-şi susţină greutatea cu picioarele. 
Totuşi, când soldaţii au observant că 
Isus era deja mort, nu i-au zdrobit 
picioarele. 

În Psalmul 34:19-20 citim: „De 
multe ori vine nenorocirea peste cel 
fără prihană, dar Domnul îl scapă 

întotdeauna din ea. Toate oasele i le 
păzeşte, ca niciunul din ele să nu i se 
sfărâme”. Deşi Isus a luat asupra Lui 
toate păcatele omenirii şi a murit pe 
lemn, El nu a fost un păcătos. A fost 
fără vină, fără pată şi neprihănit, iar 
Dumnezeu nu a lăsat ca picioarele lui 
Isus să fie zdrobite. 

În timpul Exodului, Dumnezeu a 
spus Israeliţilor în Numeri 9:12 şi 
Exodul 12:46: „Să mănânce mielul 
dar să nu frângă niciun os din el”. 
De-a lungul Bibliei,  „mielul” î l 
reprezintă pe Isus (Ioan 1:29). Prin 
urmare, Dumnezeu a poruncit să nu 
se zdrobească oasele mielului care Îl 
reprezintă pe Isus Însuşi, iar conform 
acestei profeţii, oasele lui Isus nu au 
fost zdrobite.

2. Voia lui Dumnezeu cu privire 
la faptul  că Isus Și -a vărsat 
sângele şi apa

După cum citim în Ioan 19:34 – „ci 
unul din ostaşi I-a străpuns coasta cu 
o suliţă; şi îndată a ieşit din ea sânge 
şi apă” – un soldat roman a străpuns 
cu suliţa coasta lui Isus care deja 
murise.

Isus atârnat pe cruce, cu o cunună 
de spini, cu carnea de pe trup zmulsă 
după biciuire şi cu sângele picurându-I 
de pe mâinile şi picioarele pironite de 
cuie era o privelişte înspăimântătoare. 
Din această scenă vedem cât de rău 
este omul, din moment ce soldatul 
roman, care a confirmat că Isus Și-a 
dat ultima suflare, i-a străpuns totuşi 
coasta cu suliţa. 

Care este semmnificaţia spirituală a 
faptului că lui Isus i-a fost străpunsă 
coasta cu o suliţă şi din ea a ieşit 
sânge şi apă?

1) Mărturiseşte că Isus a venit pe 
pământ în trup de om

Versetul din Ioan 1:14 ne spune 
exact cine este Isus: „Şi Cuvântul S-a 
făcut trup şi a locuit printre noi…” Cu 
alte cuvinte Isus, fiu al lui Dumnezeu 
care este Duh, S-a făcut trup şi a 
venit în lume. Isus nu S-a născut din 
combinaţia spermei unui bărbat cu 

ovulul unei femei, ci din Duhul Sfânt. 
Cu toate acestea, din cauză că El s-a 
născut în trup şi a crescut ca orice 
altă fiinţă umană, Isus îndeplineşte 
toate cerinţele pentru a fi Mântuitorul 
omenirii. Conform celor patru cerinţe 
care trebuie îndeplinite pentru a fi 
Mântuitorul omenirii, acesta trebuie 
în primul rând să fie un om, dar să nu 
fie urmaş al lui Adam care a păcătuit 
prin neascultare. Pe lângă aceasta, El 
a trebuit să aibă putere să îl invingă pe 
duşmanul diavolul şi trebuia să aibă 
dragoste prin care să-Şi sacrifice viaţa 
pentru alţii.

 
Prin urmare, Isus a venit în această 

lume într-un trup cu carne şi oase, ca şi 
al nostru. A simţit durerea când a fost 
biciuit. A suferit datorită extenuării, a 
setei şi a foamei (Matei 4:2; Ioan 4:6). 
Pentru a adeveri că Isus a venit în lume 
în trup, în Biblie găsim scris: „unul din 
ostaşi I-a străpuns coasta cu o suliţă; şi 
îndată a ieşit din ea sânge şi apă”.

2) Dovedeşte că un om cu trup 
omenesc poate avea parte de natura 
divină

În Matei 5:48 Isus ne spune: „Voi 
fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl 
vostru cel ceresc este desăvârşit”, iar 
Dumnezeu ne reaminteşte în 1 Petru 
1:16: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt”. 
Mai mult, în Filipeni 2:5 suntem 
îndemnaţi: „Să aveţi în voi gândul 
acesta care era şi în Hristos Isus”, iar 
în 2 Petru 1:4 găsim scris: „prin care 
El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de 
mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi 
părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi 
fugit de stricăciunea care este în lume 
prin pofte”.

Deşi Isus S-a îmbrăcat în trup 
omenesc ca alţi bărbaţi şi femei, El nu 
a păcătuit deloc şi a dus o viaţă sfântă. 
A experimentat multe emoţii pentru 
că avea o natură umană, deşi a trăit 
doar prin adevăr. Tot astfel, urmând 
exemplul lui Isus, și noi putem deveni 
sfinţi şi desăvârşiţi şi putem deveni 
părtași naturii divine având aceeași 
inimă ca a lui Isus Christos. 

Oricine crede în Domnul, se roagă 

fierbinte şi depune toate eforturile 
să se lepede de tot răul şi de păcat. 
Făcând aşa, o astfel de persoană va 
primi şi va experimenta harul lui 
Dumnezeu şi tăria Lui, precum şi 
ajutorul de la Duhul Sfânt. Niciunul 
dintre noi nu vom avea o scuză de 
genul: „Isus a putut trăi o viaţă sfinţită 
pentru că El era Fiul lui Dumnezeu, 
dar eu din moment ce sunt doar om, 
nu pot face acest lucru”.

3) Dovedeşte că prin sângele şi apa 
lui Isus, primim viaţă adevărată şi ne 
putem bucura de viaţa veşnică

Sângele lui Isus, care nu a avut 
păcat originar şi nu a păcătuit deloc, 
este cu adevărat preţios. Prin acest 
sânge scump al lui Isus putem, prin 
credinţă, să primim iertare de păcate 
şi să trăim pentru totdeauna. Mai 
mult decât atât, apa simbolizează, din 
punct de vedere spiritual, „Cuvântul”; 
cu cât mai mult auzim Cuvântul lui 
Dumnezeu şi trăim prin el, cu atât mai 
mult ne putem lepăda de păcat şi de 
rău şi putem deveni mai neprihăniţi.

Sângele şi apa lui Isus care s-au 
vărsat sunt sângele şi apa tăriei prin care 
putem fi transformaţi şi sunt sângele 
şi apa vieţii care ne răscumpără de la 
moarte. Faptul că Isus a fost străpuns în 
coastă cu suliţa şi Şi-a vărsat sângele şi 
apa mărturiseşte despre cum am primit 
iertare datorită lui Isus. Mai mult, am 
primit şi tărie prin care putem trăi prin 
Cuvântul lui Dumnezeu şi putem primi 
viaţă veşnică.

Dragi fraţi şi surori în Christos, 
Isus s-a bucurat şi I-a dat slavă lui 
Dumnezeu în mijlocul suferinţelor 
pentru că S-a gândit cum nenumărate 
suflete vor primi mântuirea prin 
suferinţa Lui. Nu uitaţi că Isus a 
îndurat şi Şi-a vărsat apa şi sângele 
pentru a ne mântui. 

Mă rog în numele Domnului ca să 
înţelegeţi repede dragostea Domnului 
şi  să o păstraţ i  adânc în inimă. 
Lepădaţi-vă de păcat şi de rău şi 
redobândiţi chipul lui Dumnezeu ca 
să aveţi parte de o bucurie veşnică şi 
binecuvântări în Împărăţia glorioasă a 
Cerurilor. 

●●●

Isus Și-a vărsat sângele şi apa

„Când au venit la Isus şi au văzut 
că murise, nu I-au zdrobit fluierele 

picioarelor ci unul din ostaşi I-a 
străpuns coasta cu o suliţă şi îndată 

a ieşit din ea sânge şi apă” 
(Ioan 19:33-34).

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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Membrii familiei 

mele  se  î nch i nau 
la idoli şi nu aveau 
dragoste. Când eram 
m i c ă ,  p r i m e a m 
b ă t a i e  d e s  d e  l a 
părinţi. M-a făcut să 
sufăr de depresie şi 
chiar am încercat să 
mă sinucid. După ce 
m-am căsătorit, am 
început să frecventez 
biser ica împreună 
c u  s o ţ u l  m e u . 
Doream să primesc 
mângâiere şi să duc o 
viaţă fericită, dar ne certam des. Nu aveam o relaţie 
plină de pace. 

În decembrie 2010, am auzit despre Biserica 
Centrală Manmin de la diaconul Lu Khai Seng. 
Am citit Ştirile Manmin şi am vizionat DVD-ul 
„Puterea”. Am fost surprinsă de lucrările puternice 
ale lui Dumnezeu care aveau loc în biserică şi 
am primit mult har. După aceea, am avut un vis 
misterios în care am ascultat o predică şi cântece 
de laudă într-un loc ciudat cu mulţi oameni care 
vorbeau o limbă străină. În curând am aflat că este 
Biserica Centrală Manmin. 

♦
Am vrut să ştiu mai multe despre biserică şi 

despre pastorul principal Dr. Jaerock Lee. Am 
întâlnit-o pe Deborah Tang, preşedinta editurii 
Malaysia Manmin Publishing prin intermediul 
diaconului Lu Khai Seng. Am auzit despre 
Evanghelia sfinţeniei care explică semnificaţiile 

spirituale care se găsesc în Scripturi şi prezintă 
modul în care putem deveni copii adevăraţi ai lui 
Dumnezeu. 

Am învăţat, de asemenea, că lucrurile cu anumite 
imagini cum ar fi dragonii sunt de fapt idoli. Am 
aruncat astfel de lucruri din casă. După aceea, 
m-am simţit bine şi am fost fericită. Membrii 
familiei mele au început să citească cărţile Dr-
ului Lee cum ar fi Mesajul Crucii, Cerul, Măsura 
Credinţei, Iadul şi altele. Am fost nespus de 
binecuvântaţi prin aceste mesaje. De asemenea, am 
început să urmărim GCN TV şi să participăm la 
serviciile de închinare Manmin.

După ce am primit rugăciunea Dr. Lee pentru 
bolnavi în timpul fiecărui serviciu de închinare, am 
fost vindecată de dureri cronice de cap, de depresie 
şi de boală de inimă. Afacerea soţului meu a fost 
binecuvântată şi am devenit o familie plină de 
veselie, fără certuri.

D i n  f e r i c i r e , 
î n  a u g u s t  2 014 , 
î m p r e u n ă  c u 
diaconul Lu Khai 
Seng, am reuşit să 
avem un loc pentru 
întâlniri de închinare 
în clădirea în care 
se găseşte afacerea 
lui în Sibu, Sarawak. 
Ac u m ,  î n  j u r  d e 
30  d e  o a me n i  s e 
strâng şi par ticipă 
l a  s e r v i c i i l e  d e 
închinare Manmin 
şi la întâlnirile de 

rugăciune Daniel prin intermediul GCN.
♦

Eu şi membrii familiei mele am vizitat frecvent 
Coreea de Sud pentru a participa la seminariile 
bisericii, la tabere de vară şi la evenimente speciale. 
De câte ori am vizitat, am fost martori la lucrările 
Duhului Sfânt şi am fost umpluţi de dragostea 
lui Dumnezeu şi a Domnului şi nădejdea noastră 
pentru Cer a crescut. Prin urmare, vizităm Coreea 
de câte ori putem. Minunata Evanghelie a sfinţeniei 
mi-a reînnoit viaţa, m-a condus spre vindecare şi a 
adus fericire familiei mele. 

Pentru a duce Cuvântul vieţii la alţi oameni, am 
expus cele 300 de cărţi ale pastorului principal la 
sediul afacerii soţului meu şi promovăm cărţile și 
la târguri de carte. Îi dau toată mulţumirea şi slava 
lui Isus Christos care mi-a permis să-l întâlnesc pe 
păstorul preţios, să primesc vindecare şi să am o 
familie fericită în credinţa adevărată.

În 23 martie 2018, am simţit o durere severă 
în abdomen. Am simţit ceva ca electricitatea 
pe spatele meu. Aveam dureri de cap şi febră. 
După ce am băut puţină apă, am avut o senzaţie 
de vomă şi mi-era greu şi să urinez.

A doua zi am avut o ecografie care arăta că 
este vorba de apendicită. Se putea transforma 
într-o peritonită dacă se spărgea. Eram în mare 
pericol. Însă eram sigură că voi fi vindecată 
pr in rugăciunea pastorului pr incipal Dr. 
Jaerock Lee.

Am frecventat şi alte biserici înainte să vin la 
Manmin, dar eram însetată spiritual. I-am cerut 
lui Dumnezeu în rugăciune să mă călăuzească 
la o biserică în care să aud Cuvântul vieţii şi 
să-L întâlnesc pe Dumnezeul cel viu. După 
ce m-am rugat aşa de mai multe ori, am fost 
condusă la Biserica Centrală Manmin. De 
atunci încolo, am fost martoră la nenumărate 
semne, minuni şi lucrări puternice care au avut 
loc în numele lui Isus Christos prin pastorul 
principal.

♦
În data de 25, m-am dus la biserică în scaun 

cu rotile pentru a primi rugăciunea. Când am 
primit-o, am simţit ceva ca un ventilator uriaş 

care era îndreptat spre pieptul şi abdomenul 
meu. Adierea rece m-a răcorit, iar durerea 
abdominală a dispărut imediat. Atunci m-am 
putut ridica din scaunul cu rotile. În curând 
am putut să merg! Pe data de 28, m-am dus din 
nou la ecografie și aceasta a arătat că am fost 
vindecată de apendicită.

♦
Am experimentat puterea lui Dumnezeu de 

câteva ori. Într-o zi când m-am ridicat mi-am 
lovit capul de ceva tare din greşeală. Am avut 
o senzaţie de greaţă şi parcă tot trupul mi-
era îngheţat. Prin urmare, am fost trimisă la 
urgenţe la un spital. Pe RMN-ul făcut s-a văzut 
că era o hemoragie la creier. 

Cu toate acestea, când pastorul principal s-a 
rugat pentru mine în numele lui Isus Christos, 
durerea a dispărut la scurt timp. După câteva 
zi le,  am avut o examinare medicală din 
nou care a arătat că eram bine. Îi dau toată 
mulţumirea şi slava lui Dumnezeu care m-a 
vindecat şi m-a binecuvântat să trăiesc cu 
bucurie şi mulţumire. Îi dau de asemenea 
toată mulţumirea pastorului principal care 
ne protejează în Isus Christos prin puterea 
rugăciunii sale.

▲ După rugăciune: apendicele care fusese umflat 
şi inflamat a devenit normal.

„Am fost vindecată de apendicită prin lucrarea 
Duhului Sfânt ca o adiere răcoroasă!”

Diaconiţa principală Kisuk Lee, vârsta 73 de ani, 
Filiala 1, Biserica Centrală Manmin

Diaconiţa Hu Ann Hoong, vârsta 41 de ani, Sarawak, Malaezia

„Am fost vindecată 
de depresie şi de 

boală de inimă şi am 
găsit pace în familie!”

Diaconiţa principală Kisuk Lee şi 
fiica ei, diaconţia Eunju Shin

Ecografie şi tomografie

▲ Înainte de rugăciune: fecalit de la apendicită 
şi inflamaţia care a cauzat apendicita.
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Înainte să învăţ despre lucrarea Manmin, viaţa mea a fost ca o navă în 
derivă, fără compas, în mijlocul oceanului. Eu sunt din Cuba, dar după 
ce mi-am pierdut părinţii m-am mutat în Ecuador. După ce mi-am pierdut 
slujba am trăit în singurătate şi durere şi am început să beau alcool şi să 
fumez marijuana.

Am frecventat o şcoală de magie şi am practicat magia ca să-mi câştig 
existenţa făcând reprezentaţii în şcoli, teatre şi spectacole televizate 
pentru copii. În timp ce făceam acest lucru, m-am împrietenit tot mai 
mult cu lumea. Am băut alcool, am luat droguri şi am fumat. Plămânii au 
început să mi se deterioreze iar ca urmare a operaţiei pentru fractura unui 
picior am început să sufăr din cauza durerii la glezne şi la spate. A ajuns 

să sufăr de rinită alergică cronică şi tulburări de nervi.
Am început să caut cuvântul vieţii care mă putea salva din întuneric. În 

2015, am citit din întâmplare, pe internet, un articol despre Dr. Jaerock 
Lee şi Biserica Centrală Manmin. Mărturiile Dr. Lee mi-au atins inima. 
Am început să-i ascult predicile şi m-am rugat. Am primit vindecare de 
boli prin rugăciunea sa pentru bolnavi! Am avut un nou început. Am 
renunţat să mai beau alcool, să fumez şi să iau droguri. Am fost vindecat 
de rinita alergică, iar plămânii mi-au revenit la normal. Am fost eliberat şi 
de tulburarea nervoasă pe fond alergic.

După ce am primit un asemenea har, am spus şi altora mărturia mea 
şi le-am vorbit din „Mesajul Crucii” prezentat de Dr. Lee. Am început 
să particip la serviciile de închinare ale Bisericii Manmin Peru sau ale 
Bisericii Manmin Columbia prin YouTube, iar acum studiez mesajele Dr. 
Lee prin SNS. Citesc de asemenea Ştirile Manmin în spaniolă pe site-ul 
bisericii.

Sper ca acest Cuvânt al vieţii să ajungă la mai mulţi oameni şi ca tot mai 
mulţi oameni, inclusiv prietenii şi familia, să fie mântuiţi. De asemenea, 
îmi doresc ca într-o zi să vizitez Coreea şi să-l întâlnesc pe Dr. Lee în 
persoană. Îi ofer mulţumiri din inimă pastorului principal Dr. Jaerock Lee 
care m-a călăuzit să-L caut pe Dumnezeu în fiecare zi, să-L iubesc pe Isus 
Christos şi să mă rog în Duhul Sfânt. 

Manmin reînnoieşte viaţa şi lucrarea 
creştinilor din lumea întreagă

Biserica Centrală Manmin şi Dr. Jaerock Lee au arătat cum ar trebui 
să trăiască creştinii adevăraţi. Mulţi oameni au învăţat de la ei cum 
arată adevăratul devotament faţă de Dumnezeu şi au primit vindecare 
şi răspunsuri prin rugăciunea Dr.-ului Lee. Soţia mea a experimentat 
efectele rugăciunii lui cu şapte ani în urmă. În a 9-a lună a sarcinii, ea nu 
a simţit nici o mişcare a fătului timp de câteva zile. Însă, chiar după ce a 
primit rugăciunea lui, bebeluşul nostru a început să mişte din nou.

♦
Am cunoscut mulţi pastori cu inf luenţă peste tot în lume însă sunt 

foarte puţini cei care sunt gata să slujească pe membrii bisericii 24 ore zi 
de zi, cum face Dr. Lee. Este necesar ca pastorii să şi facă lucrarea cu o 
astfel de atitudine pe care o are Dr. Lee şi să atingă vieţile unor astfel de 
membri. Noi vom depune toate eforturile să ducem mai departe lucrarea 
lui pastorilor din toată lumea. Sunt foarte recunoscător să aud despre 
Evanghelia sfinţeniei care nu este influenţată de tendinţele lumeşti. În 
mesajele sale, Dr. Lee vorbeşte despre păcate pe care Dumnezeu le urăşte 
şi pune accentul pe faptul că trebuie să devenim copiii Lui adevăraţi, care 
trăiesc prin Cuvântul lui Dumnezeu. 

Este o onoare pentru mine să mă pot alătura lucrării lui.

Mr. Sergey Velbovets, 
preşedintele INVICTORY MEDIA GROUP, Canada

„Aici se găseşte dragostea 

adevărată de a-L sluji pe 

Dumnezeu cu sinceritate”

Mi s-au rezolvat multe probleme personale, iar soţia mea a fost 
vindecată de problemele de spate prin rugăciunea plină de putere a 
Dr. Jaerock Lee. Eu cred că astfel de lucrări puternice cum sunt cele 
manifestate de Dr. Lee pot fi făcute doar pentru că el a atins un nivel 
înalt de sfinţenie şi şi-a dedicat toată viaţa rugăciunii şi postului cu un 
sentiment al datoriei pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Astfel de lucrări 
nu pot avea loc doar cu o cunoaştere superficială a lui Dumnezeu şi cu o 
comunicare sumară cu El.

În timpul vizitei mele la Manmin, am experimentat o viaţă fericită, 
trăită în vindecarea lui Dumnezeu, în răspunsuri şi în binecuvântări. Când 
L-am întâlnit pe Dr. Lee, am fost impresioant de dragostea sa nemăsurată 
faţă de membrii bisericii şi de smerenia lui ca slujitor al lui Dumnezeu. El 
a fost un bun exemplu pentru mine despre cum să devenim prietenul lui 
Dumnezeu. Când l-am văzut, m-am hotârât să mă reînnoiesc.

♦
Lucrarea bisericii Manmin s-a lărgit din ce în ce mai mult cu trecerea 

timpului şi a demonstrat prin exemple grăitoare cum trebuie făcută 
lucrarea pentru Dumnezeu. Doresc să ajut lucrarea bisericii Manmin şi să 
devin un martor al lui Dumnezeu care lucrează cu Dr. Lee.

Dr. Andre Gasiorowski, 
preşedintele coaliţiei Helping Hand Coalition, Israel

„Membrii Manmin sunt 

fericiţi datorită dragostei şi 

devotamentului păstorului”

Fratele Yordanis Castro,  Guayaquil, Ecuador

„Am renunţat la consumul 

de alcool şi droguri şi viaţa 

mea a fost reînnoită”


