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“Meskipun Awalnya Tidak Signifikan, 

Namun Akhirnya Berkembang Sangat Pesat!”
Gereja Manmin Pusat Menggenapi 

Rencana Allah di Akhir Zaman

Pada tanggal 25 Juli 1982, Pastor 
Ja e r o ck  L e e  me mbu k a  G e r e ja 
M a n m i n  k a r e n a  t a a t  k e p a d a 
panggilan Tuhan yang menyuruh dia 
membuka Gereja di saat matahari 
bersinar terik. 

Pastor  Lee mengabd ikan d i r i 
kepad a  Fi r man Tu han d an  doa 
sebelu m membu ka Gereja .  Dia 
mempersembahkan doa dan pausa 
yang tak terhitung banyaknya dengan 
iman kasih, kemudian ia menerima 
kuasa sebelum membuka gereja. 
Banyak tanda heran dan muzijat yang 
terjadi, dan jemaat setiap malam 
berdoa di gereja dan rajin membantu 
orang yang membutuhkan. Dan 
setelah empat tahun anggota jemaat 
gereja bertambah mencapai tiga ribu 
orang. 

Pad a  t ahu n 1986,  Pas tor  Lee 
ditahbiskan, dan memulai pelayanan 
media dengan mempublikasi buku 
kesaksian berjudul Mencicipi Hidup 
yang Kek al  Sebelum Kemat ian 
dan Berita Manmin. Dia juga telah 

mengadakan banyak KKR di sekitar 
Korea. Ketika dia menerima Roh 
Kudus di Pusat Bukit Doa Juam 
pada bulan Mei 1990, banyak orang 
diberkati melalui khotbahnya dan 
mengalami pekerjaan kuasa Tuhan. 
Ada beberapa orang yang meminta 
d ia  membu ka gereja  cabang d i 
daerah mereka.

Pada bulan Juli 1991, Persekutuan 
Gereja-Gereja Kekudusan Yesus 
K r is t us  mengorgan isi r  rencana 
Allah, dan sejak saat itu gereja 
melakukan penginjilan nasional 
d a n  p e ng i nj i l a n  du n ia  de nga n 
berpartisipasi di berbagai kegiatan; 
KKR Kuasa Roh Kudus tahun 1992, 
KKR Penginjilan Washington 1993, 
KKR Afrika dan Seminar Hamba-
Hamba Tuhan dan Pemimpin Gereja 
di tahun 1994, KKR Roh Kudus 
Seoul  t ahun 1994,  K K R d i  Ida 
Jepang tahun 1994, KKR Misi Dunia 
LA tahun 1995, K K R Jubel ium 
pada Ulang Tahun Kemerdekaan ke-
50 tahun 1995, KKR dan Seminar 

Hamba-Hamba Tu han Korea d i 
Hawai tahun 1996, KKR memberkati 
orang-orang Korea di Argentina 
1996, KKR dan Seminar Hamba-
Hamba Tuhan Argentina tahun 1997. 

Secara khusus, sejak tahun 2000, 
Dr. Jaerock Lee diundang untuk 
mengadakan KKR di banyak Negara; 
seperti Uganda, Jepang, Pakistan, 
Kenya, Philipina, Honduras, India, 
Rusia ,  Je r man,  Per u ,  Republ ik 
Kongo, Amerika, Israel, dan Estonia. 
Dia memproklamasikan Allah Sang 
Pencipta dan Yesus Kristus dan 
mengadakan banyak mujizat dan 
tanda-tanda heran. 

Di tahun 2007, Gereja Manmin 
memulai pelayanan ke Israel. Dr. Lee 
mulai menyebarkan Injil kekudusan 
d iser t ai  dengan kuasa Al lah d i 
seluruh Israel. Pada bulan September 
2009, di mengadakan KKR bersama 
di Yerusalem.

Selain itu, pelayanan gereja sangat 
aktif dan berkesinambungan dengan 
berbagai metode. Beberapa contoh 

seperti GCN (www.gcntv.org), yaitu 
siaran TV yang bisa menjangkau 
hingga 170 negara, buku-buku Dr. 
Lee yang diterjemahkan ke dalam 
61 bahasa, Ikatan Dokter Kristen 
Sedu n ia  yang meng konf i r masi 
akan kesembu han yang te r jad i 
berdasarkan catat an medis dan 
Manmin Internasional Seminary.

Gereja ini sekarang telah menjadi 
salah satu gereja yang sangat besar 
d i  du n ia  dengan 11.0 0 0 ge re ja 
cabang dan gereja mitra di seluruh 
dunia. Dan semua jenis pelayanan ini 
adalah untuk menggenapi rencana 
Allah di akhir zaman ini, yaitu untuk 
memimpin semua manusia  dan 
semua bangsa ke jalan keselamatan 
dengan kuasa penciptaan kembali 
melalui kuasa Roh Kudus. 

Pada tanggal 23 Juli 2017, Gereja 
mengadakan perayaan Ulang Tahun 
yang ke-35 yang dimeriahkan dengan 
pertunjukan sepanjang ibadah sore 
dan memuliakan Tuhan yang telah 
menuntun gereja ini selama 35 tahun.

Retreat Musim Panas Manmin

Festival Doa Kesembuhan Ilahi India 2002 
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1. Gereja Manmin percaya bahwa Alkitab telah ditulis melalui inspirasi dari Allah dan Firman 
    Allah yang benar tanpa kesalahan.
2. Gereja Manmin percaya pada Allah Tritunggal-Allah Bapa, Allah Anak, 
    Allah Roh Kudus-keberadaan-Nya adalah satu dan bekerja bersamaan.
3. Gereja Manmin percaya bahwa hanya melalui darah Yesus Kristus dosa kita diampuni.
4. Gereja Manmin percaya pada kebangkitan Yesus Kristus, kenaikan, dan kedatangan yang 
    kedua kali, dan surga yang kekal.
5. Jemaat Gereja Manmin percaya dan mengakui “Pengakuan Iman Rasuli”   
    setiap kali berkumpul mengucapkan secara bersama-sama. 

  Jika saudara ingin berlangganan

 “Berita Manmin” hubungi kami lewat email. 
  js_01_ev@yahoo.com  

Pengakuan Iman Kontak Informasi
Indonesian

Penerbit:  Dr. Jaerock Lee     Ketua Pengedit: Geumsun Vin 

29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
Telp: 82-2-818-7047  Fax: 82-2-818-7048  
http://www.manmin.org/english
         www.manminnews.com
Email: js_01_ev@yahoo.com
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Yesus datang kedunia menjadi manusia 
dan menanggung segala penderitaan 
di bumi. Akhirnya Dia membuka jalan 
keselamatan bagi umat manusia dengan 
menunjukkan kasih-Nya di kayu salib. 
Hari ini mari kita melihat rencana Allah 
dalam Yesus di cambuk dan mencurahkan 
darah-Nya.   

1 .  Y e s u s  d i c a m b u k  d a n 
mencurahkan darah-Nya

Sebelum penyaliban, Yesus telah 
dicambuk di seluruh bagian tubuhNya. 
Dia sangat terluka parah dan bahkan 
tulangnya hampir terlihat karena kulitnya 
sudah robek. 

Ketika para tentara Romawi yang 
terlatih memegang cambuk disebut 
‘momok’ melingkar di seluruh tubuh 
Yesus hingga satu setengah kali dan 
merobek dagingNya. Dan dibagian ujung 
cambuk tersebut terbuat dari bahan besi 
yang tajam melengkung sehingga ketika di 
pukul melingkar dan ketika ditarik maka 
ujungnya yang tajam akan menancap dan 
merobek dagingnya.

Mengapa Yesus harus mengalami 
penderitaan yang demikian melelahkan 
dan harus mencurahkan daranNya dengan 
cara dicambuk? Di dalam Yesaya 53:5 
dikatakan, “…dan oleh bilur-bilurnya kita 
menjadi sembuh.” Yesus di cambuk dan 
mencurahkan darah-Nya agar kita sembuh 
dari berbagai penyakit.

Yesus berkata kepada yang lumpuh 
di dalam Matius 9:2, “Percayalah, hai 
anak-Ku, dosamu sudah diampuni.” Kita 
melihat bahwa Dia perduli terhadap dosa 
sebelum ia menyembuhkan. Di dalam 

Yohanes 5:14 Yesus mengatakan kepada 
seorang pria yang lagi sakit, “Engkau 
telah sembuh; jangan berbuat dosa lagi, 
supaya padamu jangan terjadi yang lebih 
buruk.” Di sini mengingatkan kita bahwa 
sekalipun kita bertobat dan diampuni, 
jika kita kembali hidup sesuai dengan 
keinginan daging, kita bisa menderita 
penyakit yang lebih buruk lagi.

Karena akar penyakit adalah dosa dan 
korban pendamaian penyakit itu adalah 
dengan mencurahkan darah (Ibrani 9:22), 
Yesus memerdekakan kita dari berbagai 
penyakit melalui Dia dicambuk dan 
mencurahkan darahNya.

2. K i ta harus percaya Yesus 
dicambuk bagi kita dan katakan saya 
percaya 

1 Petrus 2:24 mengatakan, “…Oleh 
bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh.” Jadi, 
barang siapa percaya bahwa Yesus telah 
menebus kita dari sakit-penyakit lewat 
dicambuk dan mencurahkan darah-Nya 
kita tidak lagi menderita oleh baerbagai 
kelemahan dan sakit-penyakit (Matius 
8:17).

Sebagian orang mengatakan, “Saya 
melakukan dosa karena saya lemah. Sulit 
bagi manusia hidup dalam firman Tuhan.” 
Namun, Amsal 18:21 mengatakan, 
“Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa 
suka menggemakannya, akan memakan 
buahnya.” Ketika engkau mengakui dalam 
segala keadaan, “saya kuat dan penuh 
dengan Roh Kudus karena anugerah 
Tuhan,” menurut pengakuan imanmu, 
kamu akan menerima anugerah Tuhan dan 
kekuatan, mudah mengalahkan tantangan 
dan mengubah “Yang tidak mungkin” 
menjadi “Mungkin.” 

Saat menerima doa kesembuhan, 
selain pengakuan, “Saya percaya akan 
sembuh,” Jika engkau mengatakan, “saya 
percaya saya telah sembuh,” Tuhan akan 
melakukan sesuai dengan pengakuan 
iman. Sekarang, mungkin seseorang 
bertanya, “Bagaimana saya berkata sudah 
sembuh padahal saya masih sakit? Apakah 
saya tidak berbohong?” jika seseorang 
memiliki pengetahuan iman rohani yang 
benar, mudah mengerti akan hal ini.

Sebagaimana Ibrani 11:1 mengatakan, 
“Iman adalah dasar dari segala sesuatu 
yang kita harapkan dan bukti dari segala 
sesuatu yang tidak kita lihat,” iman tidak 
hanya mengakui sesuatu yang sudah 

dilihat; itu adalah realisasi bukan bukti 
dari yang belum terlihat seperti yang kau 
harapkan dengan iman. Mengaku dengan 
mulut, “Saya percaya,” ketika engkau 
tidak percaya dari dalam hati tidak akan 
menjadi kenyataan seperti yang kau 
harapkan. Hanya ketika diakui dengan 
iman saya percaya, maka yang diharapkan 
bisa terealisasi. 

Jika kamu percaya dalam hati dan 
mengaku dengan mulut, “Dengan kuasa 
Allah, penyakit dan kelemahan akan 
meninggalkan tubuhmu,” Tuhan kita 
akan melakukan sesuai dengan imanmu. 
Jika engkau tidak mampu mengakui atau 
percaya seperti ini, maka penyakit tidak 
akan meninggalkanmu karena masih 
memikirkannya, “saya masih sakit. 
Saya belum sembuh.” Tanpa iman kamu 
akan tetap tinggal dalam penderitaan 
dan penyakit. Karena pemikiran yang 
negatif itu, kamu tidak dapat mengalami 
pekerjaan Tuhan.

3. Sebagian berkata “Saya percaya” 
tetapi belum menerima kesembuhan

Jika seseorang terus menderita sakit, 
sekalipun berkata percaya Yesus telah 
dicambuk dan oleh bilur-bilur-Nya 
mereka telah di tebus dari sakit-penyakit, 
ini karena mereka tidak hidup menurut 
kebenaran Allah.

Keluaran 15:26 firman-Nya: “Jika kamu 
sungguh-sungguh mendengarkan suara 
TUHAN, Allahmu, dan melakukan apa 
yang benar di mata-Nya, dan memasang 
telingamu kepada perintah-perintah-Nya 
dan tetap mengikuti segala ketetapan-
Nya, maka Aku tidak akan menimpakan 
kepadamu penyakit mana pun, yang telah 
Kutimpakan kepada orang Mesir; sebab 
Aku TUHANlah yang menyembuhkan 
engkau.” 

Dalam ungkapan rohani, “Mesir” disini 
mengacu pada dunia dimana kita tinggal 
dan “Sepulu Tulah” yang menimpa Mesir 
mengacu pada segala penyakit yang ada 
di dunia ini. Jika kita hidup sesuai dengan 
Firman perintahnya, kita tidak akan 
mengalami penyakit manapun. Bahkan 
sekalipun kita jatuh sakit, jika kita bertobat 
dan berbalik maka, Allah menyembuhkan 
kita. 

Namun, kamu perlu benar tidak menurut 
pandanganmu sendiri, tetapi di di mata 
Tuhan. Kebenaran manusia berbeda satu 
dengan yang lain karena situasi hidup 

dan nilai menurut apa yang mereka lihat, 
dengar, pelajari sebagaimana mereka 
bertumbuh dengan cara yang berbeda. 
Seseorang mungkin merasa bahwa 
sikapnya “benar” tetapi mungkin orang 
lain merasa bahwa “tidak benar.”

Hal yang sesungguhnya benar hanyalah 
ket ika Allah memandang sebagai 
“kebenaran”, dan hanya menurut kriteria 
sesuai kebenaran itu sendiri. Seperti contoh, 
ketika anak mereka pulang menangis 
karena dipukul, orang tua menjadi marah 
dan memarahi orang tua anak yang 
memukul tersebut. Kebenaran Tuhan, 
mengatakan, “siapapun yang manampar 
pipi kananmu berilah juga pipi kirimu,” 
“Cari damai,” dan “Kasihilah musuhmu.” 
Kamu mungkin berpikir rugi mengikuti 
kebenaran Tuhan, tetapi pada akhirnya 
Allah akan melihat dan mengangkatmu.

Seseorang mungkin berkata, “bagaimana 
saya bisa mematuhi semua firman 
Tuhan?” Sesungguhnya hidup melakukan 
Firman Tuhan bukanlah tugas berat. Jika 
kamu percaya dan hidupmu selalu kamu 
ingatkan dan Roh Kudus akan membantu 
karena Tuhan memberikan anugerah dan 
kekuatan, saya bisa melakukannya dengan 
mudah, kemudian semakin mudah. Jika 
engkau mengasihi Tuhan dan mengarahkan 
matamu pada sorga dan kemuliaan dan 
upah, mematuhi firman Tuhan tidak lagi 
menjadi sulit. 

Jika engkau berpikir, saya memiliki 
banyak dosa  yang harus  dibuang 
dan membutuhkan banyak waktu 
membuangnya! coba membuat daftar 
dosa yang mana yang paling sulit untuk 
di buang. Seperti akar yang paling besar 
yang telah tercabut dari tanah, akar 
yang kecil akan mudah tercabut. Karena 
seseorang keluar dari kegelapan dan mulai 
berjalan dalam terang, tembok dosa yang 
memisahkan mereka dengan Tuhan akan 
runtuh. Iman yang membuat mereka 
percaya akan turun atas mereka dan akan 
mampu mengalami pekerjaan kuasa 
Tuhan. 

Saudara-saudari  dalam Kristus, 
s ebaga imana  D ia  d i cambuk  dan 
mencurakan darah-Nya. Yesus menebus 
kita dari segala penyakit dan kelemahan. 
Ketika engkau berjumpa Allah penyembuh, 
saya berharap kamu sembuh dari berbagai 
penyakit dan hidup dengan tekun dan 
melakukan perintahNya. 

Rencana Dalam Yesus 
Dicambuk dan 

Mencurahkan Darah-Nya

“Ia sendiri telah memikul dosa kita 
di dalam tubuh-Nya di kayu salib, 

supaya kita, yang telah mati terhadap 
dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh 
bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh” 

(1 Petrus 2:24). 

Senior Pastor Dr. Jaerock Lee

●●●
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“Saya Bangga Menjadi Hamba 
Tuhan di Gereja yang Tuhan Kasihi”

KKR Dr. Jaerock Lee diadakan di Gereja Seongsan Jeil

Saya lahir sebagai anak pertama di Jangseong County, Propinsi 
Jeonnam. Saya di undang oleh tetangga ke gereja dan saya 

mengikuti dengan rajin. Pada tahun 1969, saya pinda ke Seoul 
dengan pengharapan. Namun tidak seperti yang di rencanakan, hidup 

saya semakin terikat alkohol dan keinginan duniawi.
Saya mendengar orang tua saya mendoakan saya dengan air mata 

setiap pagi. Pada tahun 1978, dia akhirnya membujuk ayah saya pindah 
ke Seoul. Namun, saat itu, saya sudah terikat berat dengan alkohol. Saya 

minum setiap malam dan kembali kerumah tengah malam. Ibu saya 
berdoa, dengan berkata, “Tuhan selamatkan dia dari Neraka.” 
Pada bulan Mei 1980, seperti permintaanya, saya mengikuti KKR. 

Disana saya di ampuni dari segala dosa oleh darah Tuhan Yesus dan 
mengalami Roh Kudus. Saya berpuasa lima hari, untuk berhenti merokok 

dan Alkohol. Saya mulai diperbaharui. 
Pada bulan September 1982, saya mendaftar di Gereja Manmin ketika baru 

dua bulan sejak berdiri. Saya sangat bersyukur karena anugerah Tuhan, saya 
berdoa dengan kerinduan menjadi Pastor dan menuntun banyak jiwa kejalan 

keselamatan.
Pada bulan Mei 1948, saya masuk Seminary. Senior Pastor Dr. Jaerock Lee 

secara rohani memimpin banyak mahasiswa Seminary termasuk saya difasilitasi 
kualiah dan tempat kos. Ini merupakan tindakan iman karena ketaatan kepada 

Firman Tuhan untuk menggenapi missi dunia meskipun saat itu baru tahap awal pelayanannya. Hingga kini, kita sudah berjalan 
dengan iman yang teguh dan tidak goyah.

Setelah saya lulus Seminary, saya melayani sebagai Pastor Pembina untuk anak Sekolah Minggu, Manager di Pusat Doa Manmin, 
dan Pastor wilayah. Sekarang saya melayani jemaat sebagai Pastor wilaya. Saya sudah belajar seperti apa kasih, berkat, dan jaminan 

bagi Hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mengashi Tuhan lewat Senior Pastor yang telah menunjukkan jalan dan teladan melalui 
perbuatannya setiap saat. Mengikuti pengajarannya, saya juga mencoba mendedikasikan diri untuk keselamatan jiwa-jiwa. 

Senior Pastor hanya melihat dan hanya mencari kemuliaan Tuhan dan kasih akan jiwa-jiwa. Dia berserah kepada Tuhan dalam 
keadaan apapun dan menunjukkan penyerahannya dengan tindakan. Dia mengadakan banyak muzijat yang membuktikan Allah itu 
hidup dan Alkitab benar. Dan dia tidak pernah menyerah sekalipun dia berada diluar jalur keselamatan dan menasihi mereka kejalan 

keselamatan. Saya tidak tahan sehingga saya tersentuh karena kebaikan dan kasihnya.
Bahkan sejak gereja mulai perintisan, Gereja Manmin Pusat meniru gereja mula-mula seperti yang tertulis di dalam Kis. 2. Dewasa 

muda, pelajar, anak-anak semua berdoa bersama-sama dengan keringat di ruang doa. Ditambah, tanda heran dan mujizat tidak pernah 
berhenti lewat doa Senir Pastor. Ketika seseorang bertobat dari dosanya dan taat pada firman Tuhan, mereka sembuh dari segala jenis 

penyakit dan mendapat solusi atas pergumulan mereka. 
Kabar baik ini telah tersiar keseluruh dunia dan mereka datang kegereja, sehingga bertambah jumlah yang 
diselamatkan. Sebagian orang sepertinya mustahil untuk sembuh karena begitu parah dan bahkan sudah di 

ambang kematian, namun mereka sembuh. Sebagian mereka menjadi hamba Tuhan dan pengerja gereja 
dan melayani hingga saat ini, betapa dasyatnya!

Allah juga bekerja melalui setiap kegiatan gereja mengatur cuaca yang teduh. Contoh, pada bulan Juli 
1987, ada retreat anak Sekolah Mimggu yang dilaksanakan di pantai Emas and Perak di bagian atas 
daerah Namhanggang. Saat itu, hujan lebat melanda beberapa daerah. Anak-anak memasang tenda 
hanya berjarak satu meter dari tepi sungai. Karena dam di area itu meluap, sehingga air kelihatannya 
akan memenuhi semua sungai di daerah itu. Namun, setelah Senior Pastor berdoa, air tersebut tidak 
jadi naik dan bahkan kondisi airpun menjadi turun. 

Saya telah menyaksikan kuasa Allah yang demikian banyak terjadi melalui Senior Pastor selama 
35 tahun, sehinnga saya percaya akan jaminan Tuhan yang hidup. Sekarang Ia menginginkan 

semua Pastor bisa menerima kuasa dari Tuhan untuk menjangkau jiwa sebanyak mungkin. Dia juga 
menyediakan kami firman yang hidup. Kami adalah Pastor yang diberkati. 
Saya bersyukur dan memuliakan Tuhan yang menunjukkan saya gereja ini. Saya berharap saya bisa 

menyerupai hati Allah yang adalah Roh, menjadi buah gandum dari benih yang mati, dan dipakai untuk 
menggenapi misi dunia, yang merupakan tugas yang dberikan kepada gereja ini. 

Propinsi Jeonnam setelah ia lulus dari Seminary. 
Sejak 28 Pebruari 1983, selama 5 hari, dia 
berkhotbah mengenai keselamatan, muzijat, 
kebangkitan, kedatangan Tuhan kali yang kedua, 
dan sorga. Setelah berkhotbah, dia mendoakan 
mereka, dan terjadi pertobatan yang luar biasa, 
kesembuhan, dan berkat yang belimpah.

Seorang wanita yang datang beribadah yang 
tadinya tidak bisa berjalan dan tidak bisa tidur 
karena rasa sakit yang luar biasa di bagian tulang 
selama sepuluh tahun. Setelah di doakan dia bisa 
berjalan dan melompat. Senior Diakonis Soonja 
Byeon (wilayah 29) mengatakan, “Saya tinggal di 

daerah Sinart County, Propinsi Jeonnam. Tetangga 
saya berkata kepada saya istri keponakan saya 
telah sembuh setelah di doakan dan bisa berjalan. 
Dia telah mencoba berbagai cara agar bisa 
sembuh. Dia juga sudah berobat ke beberapa 
rumah sakit ternama di Seoul. Namun tidak ada 
yang berhasil. Ketika dia pergi ke suatu tempat, 
saya harus menggendongnya di belakang. Itu 
suatu muzijat seorang yang tidak bisa berjalan 
selama sepuluh tahun lebih bisa berjalan melalui 
doa.”

Berita kesembuhan tersebut begitu cepat 
tersiar keseluruh wilayah itu, kemudian pada hari 

berikutnya 23 anggota jemaat hadir. Tempat ibadah 
sudah penuh sehingga mereka harus duduk dekat 
mimbar dan bahkan penuhi halaman depan gereja. 
Diantara mereka ada yang kusta. Dia melihat 
brosur mengenai ibadah tersebut, diam-diam dia 
hadir dan menerima doa kesembuhan. Setelah 
itu, dia tinggal di desa dan beritanya di dengar 
orang lain. Dan seorang wanita tua yang bongkok 
Sembilan puluh derajat menjamu Dr. Lee dengan 
makanan nasi manis setiap acara, dan pada hari 
terakhir, pinggangnya bisa lurus. Selain itu, banayk 
orang yang sembuh dari berbagai penyakit mereka 
dan memuliakan Tuhan dengan tarian sukacita.

Pastor Hyunkwon Joo, 
Pastor Wilayah Utama Ketiga, 

Gereja Pusat Manmin 

Dr. Jaerock Lee mengadakan KKR di Gereja 
Seongsan Jeil. Yang berlokasi di kampung 
halamannya, Haejae-myeon, Muan County, 
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Pemimpin Pujian Rose Han, 
Wakil Ketua Komite Pertunjukan Kreatif Ministry Gereja Manmin Pusat

“Saya Bisa Memuji Tuhan 
dengan Hidupku yang Baru!”

Pada tahun 1992, anak saya yang berusia 2 tahun sedang diambang 
kematian karena kecelakaan. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh 
kepada Tuhan, dan luar biasa hidup kembali. 

Kerana ucapan syukur kepada Tuhan, saya menjadi Pastor dan 
membuka gereja di rumah saya. Karena gereja 

mengalami kebangunan rohani, banyak gereja 
mendaftar menjadi cabang. Saya sungguh 

bekerja keras selama lima belas tahun 
sebagai Bishop di Rusia dan menjadi 
Ketua Assosiasi Gereja di Ukraina 
dan berakhir dengan kegagalan. 
Hingga menjadi sangat frustasi, saya 
kuatir dengan masa depan pelayanan 

saya.  Saya mulai  berdoa unt uk 
mendapat pemimpin rohani yang tepat. 
Pada bulan September 2009, Pastor 

Forum Crystal (Assosiasi Pastor Israel) 
mengundang saya ke KKR bersama oleh Dr. Jaerock 

Lee. Saya bertemu Dr. Lee dan mendoakan saya. Selama KKR, 
khotbahnya penuh dengan kehidupan dan banyak orang sembuh dari 
berbagai penyakit. Saya sangat diberkati lewat KKR ini. Setelah itu, 
saya mendengarkan khotbah Dr. Lee dan membuat saya berharap untuk 
pelayanan Manmin. Pada bulan Nopember 2016, Rev. Dr. Soojin Lee 
mengunjungi Israel dan mengadakan seminar Hama-hamba Tuhan. 
Mendengar khotbahnya, saya memiliki kepastian akan Injil kekudusan.

Pada bulan Mei 2017, saya berkunjung ke Gereja Manmin Pusat karena 
merindukan kuasa Tuhan dan kasih dan anugerah yang berlimpah di 
gereja ini yang menyentuh hati saya. Jemaat sangat mengasihi Tuhan 
dan berdoa setiap malam di gereja. Sangat mengagetkan saya. Mereka 
berdoa dengan hati, yang buat saya sangat terkesan. Lebih lagi, saya 
bertemu Dr. Lee dan sangat dekat dengannya. Dia penuh dengan kasih, 
saya bisa merasakan dalam dan luasnya dan kasihnya akan jiwa-jiwa. 
Saya merasa seperti dia adalah bapa rohani saya.

Pada bulan Juni 2017, saya mengundang Rev. Soojin Lee ke gereja 
saya ‘Gereja Skydoor’ dan mengadakan KKR doa saputangan (Kis. 
19:11-12). Ketika dia berdoa dengan saputangan yang telah di doakan 
Dr. Jaerock Lee, orang membunang tongkat, sembuh dari kabur 
penglihatan, sembuh dari pengakit jantung, penyakit thyroid dan 
masih banyak lagi jenis penyakit lainnya yang sembuh. Sekarang saya 
dan jemaat menikmati sukacita bersama dengan pengharapan akan 
Yerusalem Baru. Haleluya! 

Saya sangat bersukacita karena saya menemukan pemimpin 
rohani dan bergabung dengan pelayanan yang Tuhan tuntun. Saya 
menyampaikan trimakasih saya kepada Dr. Jaerock Lee bapak rohani 
saya yang telah menuntun saya dengan Injil Kekudusan dan kuasa. 
Pelayanan yang baru bagi saya telah mulai. Saya sungguh berharap agar 
saya mampu menuntun banyak jiwa kejalan keselamatan sebagai Pastor 
yang benar bersama Gereja Manmin.

“Pelayanan Saya Menjadi 
Besar Melalui Doa 
Dr. Jaerock Lee!”

Pastor Yuri Konovalov, 
Gereja Skydoor, Ukraina

Pada bulan Oktober 1985, saya mendaftar di Gereja Manmin Pusat. Bahkan sejak 
saya masih kecil, saya senang memuji. Saya adalah anggota Koor Batu Putih, Koor 
Hujan Manis, Koor Nazaret. Ketika saya masih muda di kuliah, saya menjadi anggota 
Koor Haleluya (sekarang Koor Suara Surgawi). Dan saya mulai pelayanan sebagai 
singer.

Sejak tahun 2000, saya bergabung dengan pelayanan 
Senior Pastor Dr. Jaerock Lee dalam KKR 
luar negri sebagai singer. Dia sangat yakin 
menyampaikan mengenai Yesus Kristus dan 
menunjukkan Allah yang hidup dengan 
manifestasi kuasa Allah bahkan di Negara 
ancaman terror. 

Di Pakistan KKR gabungan tahun 
2000, khususnya ketika pemerintah 
membatalkan izin KKR yang sudah 
dikeluarkan. Tiba-tiba, polisi setempat 
datang menghadang di lokasi, dan 
pintu besi di tutup. Para 
tentara dengan senjata 
leng kap menjaga d i 
depan pintu. Namun, 
Senior Pastor berkata acara 
akan berlangsung siang. Kami 
para pemuji dengan sungguh-sungguh 
memuji Tuhan dengan iman dengan para Pastor dan orang-orang yang sudah berada 
di lokasi.

Setelah beberapa saat kemudian, Tuhan bekerja dengan dasyat. Pintu besi dibuka 
dan Seminar Hamba-hamba Tuhanpun dimulai. Di hari berikutnya, banyak sekali 
orang yang datang ke KKR tersebut dan kuasa Allah yang luar dalam nama Yesus 
Kristus terjadi. Saya tidak pernah melupakan kejadian itu.

Sementara itu, pada bulan Maret 2004, saya sering mengalami kelelahan dan 
menderita batuk kering. Saya di diagnosa mengidap TBC berat. Dokter berkata, 
“Ini sangat terlambat. Kamu saat ini sedang kritis. Bahkan seandainya kamu hidup, 
paru-paru akan rusak dan tidak bisa lagi bernyanyi.” Setelah itu, banyak lubang 
akan terbentuk di paru-paru seperti sarang lebah dan saya sedang berada di ambang 
kematian. Namun, melalui doa Senior Pastor, saya sembuh. Haleluya!

Saya menyadari ini adalah anugerah Tuhan yang membuat saya bisa bernafas. 
Setelah itu, saya diberkati dan memulai pelayanan sebagai pemimpin pujian yang 
lebih efektif.

Sejak tahun 2007, saya mengalami kuasa Tuhan yang menciptakan sesuatu 
dari yang tidak ada pada pelayanan Dr. Lee di Israel. Kebanyakan orang Yahudi 
yang tidak percaya Yesus sebagai juruselamat, tetapi Senior Pastor dengan berani 
menyampaikan Yesus sebagai juruselamat dan mengadakan muzijat lewat kuasa Roh 
Kudus. Di KKR bersama Israel tahun 2009, nama Yesus sebagai juruselamat telah di 
beritakan. 

Ini karena anugerah Tuhan yan telah memberikan kembali hidup saya dan saya 
memberikan kemuliaan bagi namaNya dalam bagian Missi dunia Manmin. Saya akan 
menyampaikan kasih Allah yang besar atas jiwa-jiwa melalui kuasa pelayanan pujian.


