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  Lumea spirituală a fost revelată!
Pastorul principal, Dr. Jaerock Lee, a prezentat lumea spirituală 

prin mesaje aprofundate cum ar fi „Cerul”, „Iadul”, „Prelegeri pe 
cartea Geneza” şi „Prelegeri pe cartea Apocalipsa”, precum şi 

mesaje despre curcubee, aurore, libelule care se pogoară şi zonele duhului.
Îndeosebi, în anul 2017, rugăciunile sale pline de putere au eliberat oamenii 
de duhuri rele. Fiind martori la aceste lucrări, membrii bisericii au înţeles 
cum duşmanul diavolul îi ispiteşte pe oameni să păcătuiască, aduce asupra 
lor boli şi încercări iar în final îi conduce spre iad. A fost încă o oportunitate 
ca membrii să experimenteze o reînnoire. De asemenea, au simţit dragostea 
cea mare şi profundă a lui Dumnezeu care a eliberat oamenii apăsaţi de 
diavol şi le-a redat bucuria vieţii. 

1
Telespectatorii care au urmărit emisiunile GCN au 
deschis noi filiale!

Nenumăraţi oameni au fost schimbaţi prin programele de predici 
ale Dr.-ului Lee şi au primit vindecare prin rugăciune sa pentru 

bolnavi făcută prin intermediul GCN (Global Christian Network – Reţeaua 
Internaţională Creştină). După rugăciunea sa pentru bolnavi, mulţi au fost 
vindecaţi. În anul 2017, s-au cules multe roade prin intermediul lucrării GCN.

Oamenii din lume au ascultat mesajele Dr.-ului Lee şi fost vindecați nu doar 
prin programele televizate dar şi prin înregistrările de pe YouTube sau prin 
intermediul reţelor de socializare. 

Telespectatorii din Moldova, Franţa, Elveţia şi Taiwan au început să se 
strângă în casele lor pentru serviciile de 
închinare, iar mai târziu, când numărul 
oamenilor a crescut, au deschis filiale ale 
bisericii. Dr. Lee se pregătise pentru lucrarea 
prin emisiuni televizate ştiind că va deveni un 
mod de a răspândi Evanghelia în vremurile 
din urmă. În final, a înfiinţat GCN care s-a 
răspândit în peste 170 de ţări.
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„Slavă şi mulţumiri lui Dumnezeu pentru  
că a binecuvântat Manmin cu puterea recreării!” 

Doisprezece din cele mai însemnate mărturii ale bisericii Manmin din anul 2017

Biserica Centrală Manmin a ţinut serviciul de Crăciun la ora 11 dimineaţa 
în 25 decembrie, 2017. Pentru a sărbători împreună, peste 400 de pastori şi 
credincioşi din 22 de ţări, inclusiv S.U.A., Belgia, Nepal şi Columbia, au vizitat 
biserica. Mesajul pastorul principal Dr. Jaerock Lee, intitulat „Binecuvântarea”, 
s-a bazat pe Romani 13:10. El i-a încurajat pe cei prezenţi să îşi amintească de 
dragostea deosebită, plină de iertare și răbdare, pe care Dumnezeu le-a arătat-o 
din 2010 şi să facă voia lui Dumnezeu cu Domnul şi păstorul.

Pe data de 24, programul din seara de Crăciun, intitulat „Bucurie de 
naşterea Domnului!”, s-a desfăşurat după serviciul de duminică seara şi a fost 
prezentat de către Comitetul artistic. Programul, în genul contemporan, a fost 
divers cu prestaţii live, debutând cu o prezentare video, urmată de jocuri de 
lumini, cântece şi dansuri îmbinate armonios. Prezentarea video a fost însoțită 
de cântece noi de la Manmin Praise (grupul de laudă Manmin) cum ar fi 
„Naşterea Domnului”, „Marea taină”, „Calea mântuirii”, „Puterea dragostei” 
şi „25 decembrie”. Interpreţii au cântat, au dansat şi au jucat rolurile cu multă 

pasiune. Astfel, programul a avut o încărcătură emoţională pentru cei din 
audienţă.

Programul din seara de Crăciun 
şi serviciul de celebrare 2017
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Î n  u l t i mu l  nu m ă r  a l  Ş t i r i lo r 
Manmin, am spus că potrivit cu legea 
răscumpărării pământului (Leveticul 
25:23-27), Mântuitorul omenir ii 
trebuie să fie un om cu duh, suflet şi 
trup şi, în al doilea rând, El trebuie 
să nu fie un urmaş al lui Adam care a 
păcătuit. 

Haideţi să ne uităm la cea de-a 
treia şi a patra condiţie şi motivul 
pentru care doar Domnul Isus le poate 
împlini pentru a deveni Mântuitorul 
nostru. 

1. Isus are puterea spirituală 
pentru a-l învinge pe duşmanul 
diavolul.

Pentru a-i elibera pe camarazii 
luaţi prizonieri pe câmpul de luptă 
este nevoie de tărie pentru a-l învinge 
pe duşman. Tot ast fel ,  pent r u a 
răscumpăra omenirea, care a devenit 
roabă duşmanului diavolul, este 
nevoie de putere spir ituală care 
poate învinge duşmanul. În lumea 
spirituală, puterea vine din a fi fără 
păcat. După cum întunericul este 
risipit de lumină, când oamenii trăiesc 
pe deplin în lumină, fără păcat, ei pot 
avea biruinţă asupra duhurilor rele 
care aparţin întunericului. 

Sunt două feluri de păcate: păcatul 
originar şi păcate personale, comise 
de fiecare în parte. „Păcatul originar” 
se referă la caracteristicile păcătoase 
moştenite de la Adam şi părinţii 
nostri, iar „păcatele personale” se 
referă la păcatele pe care oamenii le 
fac în timpul vieţii lor pe pământ. 
Oamenii din această lume consideră 
că, indiferent cât de rea poate fi inima 
cuiva, atâta timp cât omul respectiv 

nu săvârşeşte fapte rele, nu este 
„păcătos”. Însă, în termeni spirituali, 
un om este deja păcătos dacă a 
păcătuit în inima lui (1 Ioan 3:15; 
Matei 5:28). Un om care a păcătuit cu 
fapta sau în inimă chiar şi o singură 
dată nu are puterea de a mântui 
omenirea.

Mai mult, toţi oamenii care au venit 
pe lume după ce Adam a păcătuit 
sunt născuţi cu păcatul originar şi 
păcătuiesc în timpul vieţii lor. Pe de 
altă parte, Isus a fost conceput prin 
Duhul Sfânt şi nu este un urmaş al 
lui Adam. Astfel, Isus s-a născut fără 
păcatul originar şi, de vreme ce a 
împlinit Cuvântul lui Dumnezeu fără 
tăgadă încă din momentul în care 
s-a născut, El nu a avut niciun păcat 
pe tot parcursul vieţii lui pe pământ 
(Evrei 7:26; 1 Petru 2:22). 

Prin urmare, Isus are puterea de a 
salva omenirea de duşmanul diavolul 
şi El nu se af lă sub blestemul legii 
care spune că „plata păcatului este 
moartea” (Romani 6:23). Din moment 
ce El a fost fără păcat, Isus poate să 
mântuiască pe toţi oamenii, iar prin 
autoritatea Sa spirituală, El domneşte 
peste tot în univers.

Această prevedere a legii lumii 
spirituale se aplică nu doar la Isus, ci 
şi la copiii lui Dumnezeu care cred în 
Isus. Cei care Îl iubesc pe Dumnezeu 
şi trăiesc după Cuvântul Lui au putere 
spir ituală iar duşmanul diavolul 
şi Satana nu au de ales când sunt 
alungați în numele lui Isus, ci trebuie 
să se supună şi să plece.

Am avut astfel de experienţe de 
nenumărate ori. Înainte de a crede în 
Dumnezeu, mi-a fost greu să fac rost 
de bani pentru medicamente şi pentru 
vizitele medicale deoarece am suferit 
de pe urma multor boli timp de şapte 
ani de zile. Însă, după ce L-am primit 
pe Domnul, am trăit după Cuvântul 
Lui şi El mi-a protejat familia şi ne-a 
dat sănătate astfel că nu am mai mers 
la spital niciodată. 

Mai mult, când am poruncit şi 
m-am r ugat  î n  nu mele  lu i  I sus 
Cristos, oamenii care au suferit de 
pe urma bolilor grave şi incurabile 
cum ar fi cancerul, leucemia, SIDA 
şi multe altele, au fost tămăduiţi, 
nenumăraţi oameni fără vedere, fără 
auz şi care nu puteau să vorbească au 
fost însănătoşiţi, alții au fost vindecaţi 

de otrăvire cu monoxid de carbon şi 
duhurile rele au fost scoase afară.

Nimeni altul din istoria omenirii 
– cu excepţia lui Isus – nu poate 
îndepl in i  condiţ i i le  pent r u a f i 
Mântuitorul. Toţi oamenii cum ar 
fi Buda, Confucius şi Socrate s-au 
născut cu păcatul originar ca urmaşi 
ai lui Adam; doar Isus sat isface 
cerinţele pentru a f i Mântuitorul 
omenirii.

2. Isus are dragostea prin care 
Îşi poate sacrifica viaţa.

Dacă un frate urmează să fie pedepsit 
prin lege pentru că nu și-a achitat 
datoria, el poate să evite pedeapsa dacă 
fratele lui mai mare plăteşte datoria în 
locul lui. Totuşi, toată averea fratelui 
mai mare nu ar însemna nimic dacă 
acesta nu şi-ar iubi fratele. Fratele 
poate plăti datoria doar când îşi iubeşte 
fratele suficient de mult încât să i-o 
plătească chiar dacă va avea de suferit 
pierderi financiare.

Pământul poate fi răscumpărat în 
conformitate cu legea răscumpărării 
pământ ulu i  doar când r uda cea 
mai apropiată a celui care a vândut 
pământul este dispusă să îl ajute din 
dragoste. Același lucru este valabil şi 
în cazul răscumpărării omenirii din 
păcat.

Cu toate că Isus îndepl ineşte 
condiţiile pentru a fi Mântuitorul, fără 
dragoste nu ar fi putut să răscumpere 
oamenii din păcat. Pentru a deveni 
Mântuitorul omenirii, El a trebuit 
să treacă prin suferinţe şi dificultăţi 
de nedescris cunoscute sub numele 
de „pedeapsa cu moartea” în locul 
tuturor păcătoşilor. Spre sfârşitul 
vieţii Lui de pe pământ, Isus a fost 
tratat ca şi cum ar fi fost unul dintre 
cei mai răi criminali, cu sfidare şi 
dispreţ, crucificat şi lăsat să-Și verse 
sângele şi apa.

Criminalii pot fi excutaţi în mai 
multe moduri însă, după legea lumii 
spirituale, Mântuitorul care urma să 
răscumpere omenirea din păcat nu 
putea să moară în orice fel, ci trebuia 
să fie atârnat pe o cruce de lemn şi 
să sângereze până la moarte. Astfel, 
în Galateni 3:13 citim următoarele: 
„ H r is tos  ne -a  r ă scu mpă rat  d i n 
blestemul Legii, făcându-Se blestem 
pent r u noi – f i indcă este scr is: 
«Blestemat e oricine este atârnat 

pe lemn»”. Aici blestemul legii se 
referă la legea spirituală, după cum 
găsim scris în Romani 6:23: „Plata 
păcatului este moartea”. După cum 
moartea, adică blestemul legii, a 
venit asupra păcătosului potr ivit 
cu legea lumii spirituale, tot astfel, 
felul în care Mântuitorul urma să 
răscumpere omenirea din păcat, era 
tot conform legii lumii spirituale. 
Aceasta a însemnat că trebuia să fie 
atârnat pe lemn în locul păcătoşilor 
af laţi sub blestem.Pe baza aceleiaşi 
legi, Mântuitorul a sângerat până la 
moarte. Astfel, în Leveticul 17:14 
citim: „căci viaţa oricărui trup este 
sângele lui”, iar în Evrei 9:22 citim: 
„Şi, după Lege, aproape totul este 
curăţat cu sânge; şi fără vărsare de 
sânge nu este iertare”. Deoarece în 
termeni spirituali, „sângele” este 
echivalent cu viaţa, a fost necesar ca 
sângele Mântuitorului să fie vărsat 
ca păcătoşii să poată fi iertaţi şi să 
primească viaţă.

Cu toate  acestea ,  oameni i  nu 
puteau fi răscumpăraţi din păcate prin 
sângele oricărui om care atârnă pe 
lemn, ci doar printr-un sângele curat 
şi fără prihană care nu are atribute 
păcătoase. Dar oare de ce un om fără 
păcat ar muri de o moarte atât de 
violentă în folosul altora?

Un astfel de sacrificiu poate fi făcut 
doar când omul acela îi iubeşte pe 
ceilalţi mai mult decât pe sine însuși. 
El poate deveni Mântuitorul doar 
când iubeşte păcătoşii atât de mult 
încât să îndure suferinţa pe cruce în 
locul lor. Isus a arătat o asemenea 
dragoste omenirii şi astfel a devenit 
Mântuitorul nostru (Romani 5:7-8).

Fraţi şi surori în Cristos, dragostea 
lui Dumnezeu nu se schimbă şi 
nu îşi caută folosul propriu. Prin 
acea dragoste, Dumnezeu L-a dat 
pe singurul Său Fiu chiar şi pentru 
păcătoşii neascultător i. Isus şi-a 
sacrificat propria viaţă din dragoste 
adevărată pent r u păcătoşi i  care 
L-au batjocorit şi L-au răstignit pe 
Mântuitorul lor. Mă rog în numele 
Domnului ca fiecare dintre voi să 
înţeleagă că doar Isus este Mântuitorul 
nostru, să-L primească pe Isus Cristos 
şi nu doar să primească mântuire, 
ci să aibă și credinţă adevărată şi să 
conducă pe cât mai mulţi pe calea 
mântuirii.

●●●

De ce este Isus singurul nostru 
Mântuitor? (2)

„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).

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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Botezul cu focul Duhului Sfânt a înflăcărat inimile 
oamenilor la Întâlnirea specială de rugăciune Daniel!

În februarie 2017, botezul cu focul Duhului Sfânt s-a revărsat peste 
participanţii la prima Întâlnire specială de rugăciune Daniel a anului, întâlnire 

care s-a ţinut în două sesiuni timp de 42 de zile. Toți oamenii din jurul lumii care au 
participat la întâlnire prin intermediul GCN, precum şi membrii bisericii au primit harul de 
a se pocăi pe deplin, de a experimenta vindecare şi de a primi binecuvântări financiare. 
Dorinţele inimilor lor s-au împlinit, cum ar fi primirea unei slujbe sau a unei promovări, 
iar natura lor păcătoasă a fost mistuită şi tiparele greșite de gândire au fost distruse. 
În octombrie, s-a ținut cea de-a doua Întâlnire specială Daniel a anului iar tema a fost 
„Roada puterii păstorului”. Oamenii s-au rugat cu stăruinţă să se schimbe şi au contat 
pe dragostea păstorului şi pe măsura de dreptate pe care acesta le-a arătat-o. Cele 
două întâlniri speciale au accelerat revărsarea Duhului deplin şi i-au ajutat să intre în 
curgerea Duhului. Întâlnirea de rugăciune Daniel se ţine vineri noaptea (Serviciul de 
închinare nocturn, care are loc vinerea) şi este condusă de Boknim Lee, preşedintele 

Centrului de rugăciune Manmin, iar Întâlnirea specială 
de rugăciune Daniel, desfășurată în două sesiuni 
consecutive, se ţine de două ori pe an.

Valorile temperaturii au fost ţinute sub control în 
timpul Taberei de vară Manmin!

Pe durata Taberei de vară Manmin din 7-10 august 2017, din 
Deogyusan Resort, Muju, valorile temperaturii au fost ţinute sub 

control prin lucrarea lui Dumnezeu. Un cod roşu de caniculă a fost emis pentru 
toată ţara; cu toate acestea, temperatura la locul taberei s-a menținut între 25 
şi 26 de grade Celsius. Dr. Lee a proclamat acest lucru la serviciul de duminică 
din data de 6 august. A spus că temperatura va fi moderată prin vânturi, ploaie 
şi nori şi că se va stabiliza între 25 şi 26 de grade Celsius. Biserica Manmin din 
Mongolia şi biserica Manmin Chiang Rai din Tailanda au experimentat aceleaşi 
temperaturi prielnice acasă, când s-au alăturat taberei, prin intermediul rețelei 
GCN care a transmis în direct. În India, membrii bisericii Manmin Madurai au 
văzut cum temperatura a coborât de la 32 de grade la 26 în prima zi a taberei. 
În a treia zi, când a început timpul de laudă şi închinare la focul de tabără, 
temperatura a scăzut la 26 de grade. Membrii bisericii Manmin Kinshasa din 
RD Congo au participat prin vizionarea programului 
înregistrat. Când au vizionat timpul de laudă și închinare 
la focul de tabără, temperatura a coborât de la 30-
33 de grade Celsius la 25! Pe lângă toate aceastea, 
temperatura a fost menţinută la nivelul optim în timpul 
fiecărui eveniment ţinut de biserică la locul taberei.

Prin intermediul cărţilor Dr.-ului Lee tot mai 
mulţi oameni primesc har!

Cărţile Dr.-ului Lee au permis cititorilor să reflecteze asupra 
dragostei adevărate şi să primească mai mult har de la Dumnezeu.

În luna aprilie 2017, a fost publicată cartea „Lacrimi”. Această carte conţine 
mărturiile credincioşilor care au fost schimbaţi când şi-au dat seama de 
însemnătatea lacrimilor lui Dumnezeu, ale Domnului şi ale păstorului, şi au 
experimentat dragostea. Timp de șase săptămâni, cartea a deţinut recordul la 
vânzare în rândul cărţilor creştine şi a atins profund inimile cititorilor.

În decembrie, a fost publicată o altă colecţie de cărți cu personaje biblice: 
cartea Îl voi trimite pe Ilie la tine a fost urmată de Avraam, prietenul lui 

Dumnezeu; Iacov, alesul Meu; Urmaşul 
lui Avraam, prietenul lui Dumnezeu, 
şi Iosif, trecerea la legământul lui 
Dumnezeu, cărți care s-au vândut foarte 
bine printre cărţile creştine. Aceste 
publicaţii au adus trezire spirituală şi 
mult har credincioşilor. 

3 4

Dragostea lui Dumnezeu s-a revărsat peste 
„ospăţul ceresc!”

În mai 2017, Dr. Lee a invitat credincioşii care au ajuns să aibă 
inima duhului şi duhului întreg la casa lui de rugăciune din munţi unde 

a organizat un „ospăţ ceresc”. În fiecare an, începând din 2014, şi-a decorat 
casa de rugăciune şi a invitat oameni care s-au străduit şi au reușit să se 
asemene cu Domnul. El a pregătit masa festivă cu multă atenţie ca să îi facă să 
simtă frumuseţea şi fericirea din Cer, să primească mângâierea şi puterea lui 
Dumnezeu pentru ca să se implice cu mai multă credincioşie şi să aibă o nădejde 
mai mare pentru Noul Ierusalim. 

În particular, la ospăţul ţinut în 2017 s-a simţit îndeosebi prezenţa specială a lui 
Dumnezeu (Exodul 16:10, 33:11; Numeri 12:8). Nu doar invitaţii, dar şi alţi membri 
ai bisericii din Coreea şi din afară, s-au strâns şi au avut servicii de închinare. 
Dumnezeu le-a onorat dorinţele şi i-a binecuvântat cu vindecare şi răspunsuri.

La Conferinţa pentru lideri s-a prezentat 
modalitatea de a deveni lucrător i pentru 
Împărăţie plini de putere!
Conferinţa pentru lideri, care s-a ținut în luna iulie a anului 2017, 

a avut ca temă „Puterea” şi a fost inspirată din Ioan 14:12. La ea au participat 
oameni din 21 de ţări. Dr. Lee a predicat despre însemnătatea puterii, despre 
dorinţa iniţială a inimii lui Dumnezeu din spatele acelei puteri şi despre puterea 
care schimbă inimile oamenilor. Participanţii au învăţat că în putere se regăseşte 
bunătatea şi dragostea lui Dumnezeu care doreşte să mântuiască oamenii din 
toate naţiunile. Mai mult, au conștientizat necesitatea acestei puteri ca să poată  
aduce mai multă roadă prin procesul de cultivare umană din lumea plină de păcat 
a vremurilor din urmă. S-au hotărât să devină lucrători care au putere.

Începând cu anul 2011, Conferinţa pentru lideri s-a ţinut în fiecare an așa 
încât credincioşii să poată intra în curgerea duhului şi a duhului întreg.
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Uraganul Irma a scăzut în intensitate şi s-a 
disipat prin rugăciunea Dr.-ului Lee!

În septembrie 2017, un uragan foarte puternic numit Irma a apărut 
în oceanul Atlantic şi a stârnit panică în SUA. Pastorii din SUA au 

trimis cererile de rugăciune Dr.-ului Lee pentru a contracara efectele devastatoare 
preconizate. După rugăciunea lui, Irma şi-a schimbat cursul, a scăzut rapid în 
intensitate, iar în final s-a disipat. Astfel, au fost evitate efectele catastrofice. 
Această lucrare extraordinară a lui Dumnezeu a fost menționată în articolul numit 
„Uraganul Irma s-a disipat după rugăciunea pastorului coreean Dr. Jaerock Lee”, 
din publicaţia The Washington Post, una din cele mai însemnate publicaţii din SUA. 
Înainte de asta, prin rugăciunea lui, multe taifunuri, cum ar fi Matthew, Joaquin, 
Irene şi Gustav, şi-au schimbat cursul şi s-au disipat. De asemenea, oamenii 
au fost protejaţi prin rugăciunea lui de cutremure mari şi de incendii forestiere. 
O ploaie binevenită s-a revărsat peste locurile secetoase şi în alte situaţii ploile 
torenţiale s-au oprit în timpul inundaţiilor. Oamenii au fost protejați de Dumnezeu în 
mijlocul dezastrelor care depăşeau capacitatea omenească de intervenţie.

5 6

▼ Muju, din provincia 
Jeonbuk, unde s-a ţinut 
tabăra, nu a fost inclus pe 
harta cu avertizările pentru 
codul roşu. 
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Comisia ar t ist ică a expr imat frumuseţea 
cerească pe scenă!

Dr. Lee deplânge această generaţie pentru că până şi laudele 
aduse lui Dumnezeu au devenit atât de lumeşti; prin urmare, el 

încearcă să aducă laude plăcute lui Dumnezeu în biserică. Ca răspuns la dorinţa 
inimii sale, Dumnezeu Însuși a început în 2009 să dea inspiraţie pentru cântece 
noi. Cunoscute sub numele „Lauda Manmin”, aceste cântece au fost cântate la 
evenimentele bisericii şi la programele artistice. Ele au umplut inimile membrilor 
cu dragostea lui Dumnezeu şi cu speranţă pentru Cer. Prin aceste cântece de 
laudă, Comisia artistică a prezentat programe deosebite peste tot în lume, fiind 
astfel deschizători de drumuri în ceea ce priveşte cultura creştină în jurul lumii.

În aprilie 2017, artiştii au prezentat dragostea şi sacrificiul Domnului prin 
programul muzical de Paşte intitulat „Lacrimile Domnului”. Programul a atins 

inimile celor din audienţă şi a 
primit aprecieri din partea multor 
oameni. În luna octombrie, la 
aniversarea celor 35 de ani de la 
deschiderea bisericii, programul 
aniversar a descris ospăţul din 
Noul Ierusal im. Interpreţ i i  au 
dansat un vals, au imitat sporturi 
de apă cereşti şi au prezentat 
diferite ipostaze artistice însoţite 
de  un  v i deo.  Î n  dec embr ie , 
programul de Crăciun, prezentat 
live, a fost în genul vodevil. Intitulat 
„Nașterea Domnului”, programul a 
descris viaţa Domnului, dragostea 
Lui demonstrată prin cruce şi 
cei şapte ani de sacr i f ic iu ai 
păstorului. Prin program, cei din 
audiență au primit mult har.

Invitaţi de peste hotare au continuat să viziteze 
biserica Manmin pentru a vedea puterea 
manifestată!
Biser ica a fost vizitată de mulţ i oaspeţi de seamă din 

diferite domenii, care au auzit de lucrarea Manmin şi au dorit să o 
experimenteze la faţa locului. 

În iulie 2017, pastori şi credincioşi din 21 de ţări au participat la Conferinţa 
pentru lideri, iar în luna august, în jur de 1.100 de oameni, inclusiv episcopi din 
37 de ţări, au participat la Tabăra de vară Manmin. 

În luna octombrie, oaspeţi din 23 de ţări, dintre care amintim SUA, Germania, 
Israel, Letonia şi Argentina, au vizitat biserica la aniversarea celor 35 de ani 
de la deschidere. Prin această vizită, au experimentat lucrări puternice de 
vindecare, împlinirea dorinţelor şi deschidere spre lumea spirituală.
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În Faptele Apostolilor 19:11-12 citim următoarele: „Dumnezeu 
făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel; până acolo că 

peste cei bolnavi se puneau basmale sau şorţuri care fuseseră atinse 
de trupul lui, şi-i lăsau bolile şi ieşeau afară din ei duhurile rele”. În acelaşi fel, 
puterea lui Dumnezeu s-a revărsat prin batista asupra căreia s-a rugat Dr. 
Lee. În anul 2017, s-au ţinut câteva întâlniri de rugăciune pentru vindecare cu 
batistă în Israel, SUA, Germania, Franţa, Moldova, Ucraina, Letonia, Kenya, 

Mongolia, Tailanda, Pakistan şi Egipt.
Când pastorii sau liderii s-au rugat pentru bolnavi cu batista asupra căreia 

se rugase Dr. Lee, oamenii au fost vindecaţi de multe boli cum ar fi SIDA și 
Parkinson; alţii şi-au recăpătat vederea şi auzul; unii au fost eliberaţi de sub 
puterea demonică, în timp ce altora le-a fost îndeplinită dorinţa inimii. Lucrările 
făcute prin focul Duhului Sfânt au lărgit Împărăţia lui Dumnezeu. Îndeosebi în 
anul 2017, aceste lucrări au avut loc mai repede şi la scară mai mare.

Prin rugăciuni cu batistă, lucrările de vindecare au fost mai mari şi răspunsurile primite au venit mai repede!12

Medicii din WCDN au adus dovezi medicale 
pentru cazurile de vindecare divină!
În anul 2004, World Christian Doctors Network (WCDN – 

Reţeaua Mondială a Medicilor Creştini) a fost fondată cu scopul 
de a trezi oamenii cu studii de specialitate în vremurile din urmă. Medici şi 
cadre medicale din toată lumea se reunesc anual la Conferinţa Internaţională 
WCDN şi prezintă cazuri de vindecare divină documentate medical.

În octombrie 2017, s-a ținut în Rusia cea de-a 14 conferinţă internaţională 
la care au participat aproximativ 400 de medici şi cadre medicale din 13 ţări, 
iar majoritatea cazurilor prezentate au fost rezolvate prin răgăciunea Dr.-ului 
Lee. Participanţii au învăţat despre legea lumii spirituale care se aplică la 
vindecările divine prin prelegerea pe tema „Cauza bolilor” bazată pe cartea 
Dr.-ului Lee, Dumnezeul care vindecă. Prezentarea video „Potopul lui Noe”, 
inspirată din prelegerile Dr.-ului Lee pe cartea Geneza, a stârnit şi ea interesul 
celor prezenţi. Toți s-au simțit onoraţi că fac parte din lucrarea WCDN.
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