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Dunia sedang menderita oleh bencana alam seperti 
gempa bumi, badai, kekeringan, dan banjir. Belakangan 
ini gempa berkekuatan 7.1 S.R mengguncang Meksiko 
dan dikabarkan lebih dari 300 orang hidup. Seorang 
dari Tim penyelamat berkata, “Seperti Sodom dan 
Gomora. Tuhan pasti marah kepada kita.” 

Namun, Allah adalah kasih. Dia akan membatalkan 
penghakiman atas Sodom dan Gomora, jika ditemukan 
ada kurang dari 10 orang benar disana. Untuk berbagi 
kasih, Dia menciptakan Adam dengan rasa perduli, 
dan Dia tidak pernah menginginkan kebinasaan 
orang jahat namun dengan sabar menanti pertobatan 
mereka. Hingga saat ini, Dia menyatakan kasihNya 
atas jiwa-jiwa dengan menyatakan kuasaNya termasuk 
mengontrol alam. 

Diawal  September  2017,  k uasa  dan kasi h 
Allah dinyatakan dengan jelas. Badai Irma yang 
mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Amerika. 
Hanya seminggu dari akhir Agustus, Badai Harvey 
memukul Texas dan Louisiana, meskipun ini masih 
tergolong kategori rendah dari pada Irma. Harvey 
menyebabkan 60 orang meninggal, dan kerugian 
materi diperkirakan mencapai $180 miliar. Badai 
Harvey mengibatkan penduduk dan pemerintah 
Amerika mengalami ketakutan.

Dengan catatan badai Atlantik terkuat, segera 
permohonan doa kepada Dr. Jaerock Lee di kirim 
oleh missioanay Manmin dan jemaat; Dr. Mikhail 
Morgulis, selaku Presiden Diplomasi Rohani; Pastor 
Mark Bazley, Pusat Kekudusan Manmin, Pastor 

Vitaliy Fishberg, Gereja Manmin Hikmat dan Kuasa 
Tuhan; Pastor Gennadiy Zayaliy yang melayani di 
Gereja Manmin untuk mereka yang berbahasa Rusia 
di New York; dan banyak Pastor Amerika Rusia di 
Amerika.

Dr. Jaerock Lee berdoa sekitar pukul 6:45 Pagi. Pada 
tanggal 8 September. Setelah didoakan, tidak seperti 
yang dibritakan prakiraan cuaca Florida akan dilanda 
badai da tanah longsor category 4 dan bergerak kearah 
utara, mengikuti pantai timur (Gambar 1), Badai Irma 
berubah arah kea rah Barat kemudian bergerak ke 
utara dan arah darat. Kemudian melemah menjadi 

kategori 3,2 dan1, dana pada tanggal 12 September 
mereda menjadi badai tropis (Gambar 2). 

Lebih lagi, berubah menjadi bergerak kearah barat 
di daerah Taman Nasional dan daerah perairan di 
mana populasi penduduk sangat sedikit, dan bukan 
kota yang padat penduduk di daerah Timur. Jadi, 
tidak ada kerusakan besar terjadi. Setelah Dr. Lee 
berdoa, Amerika terhindar dari bencana besar. Surat 
ucapan terimaksih banyak berdatangan ke Gereja 
Manmin Pusat melalui gembala dan orang percaya 
yang mengalami perlindungan Tuhan melalui doa Dr. 
Jaerock Lee (Lebih lanjut halaman 4).

Badai Irma Berhenti Oleh 
Kekuatan Kuasa Doa!

   Gambar 1 Sebelum didoakan_Pukul 5:00, 7 September    Gambar 2 Setelah didoakan_Pada Pukul 17:00, 10 September

Telah diramalkan prakiraan cuaca bahwa Irma akan melewati Laut 
Caribbean, dan kemudian bergerak mengelilingi pantai timur Florida.

Irma bergerak tiba-tiba berubah kearah barat dan kemudian ke pedalaman, 
sehingga dengan demikian, semakin cepat melemah dan akhirnya berhenti. 
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Enam Buku Dr. Jaerock Lee Yang Meletakkan Dasar Iman

Buku ini memberikan kepada 
pembaca pengetahuan mengenai 
s ikap hat i  yang benar  saat 
berdoa sehingga bisa menaikkan 
doa yang efektif untuk manarik 
turun jawaban doa dan berkat.

Berjaga-jagalah dan Berdoalah
Diterbit dalam 10 bahasa

Hukum-hukum persembahan tercatat 
di dalam Imamat di Perjanjian Lama 
tidak hanya menekankan ritual secara 
luar akan tetapi juga memiliki arti 
rohani yang dalam. Ini merupakan 
tolok ukur untuk membantu kita 
saat  mepersembahkan korban 
penyembahan yang meneyenangkan 
hati Tuhan. 

Menyembah dalam Roh dan Kebenaran
Diterbitkan dalam 5 bahasa

Di disini di jelaskan mengapa 
Al lah  member ikan  kepada 
kita sepuluh Hukum Taurat, 
arti rohani yang terkandung 
didalamnya dan berkat yang 
akan  d ibe r ikan  bag i  yang 
berpegang pada kesepuluh 
Hukum tersebut 

Hukum Allah
Diterbitkan dalam 7 bahasa

Dengan mempelajari sepuluh 
tulah, buku ini menjelaskan 
m e n g e n a i  m a s a l a h  r o h a n i 
penyebab bencana yang terjadi 
dalam kehidupan kita sehari 
hari dan menuntun kita kejalan 
berkat yang akan kita terima 
melalui ketaatan pada Firman 
Allah. 

Hidup yang Taat dan 
Hidup yang Tidak Taat
Diterbitkan dalam 8 bahasa

Buku ini menjelaskan prinsip-
prinsip rohani agar seseorang 
menerima jawaban doa melalui 
menjelaskan mengenai tujuh 
Roh; rahasia berkat melalui 
tabur tuai; dan alasan mengapa 
kita tidak menerima jawaban 
doa kita. 

Bapa-Ku Akan Memberikan 
Kepadamu Dalam Nama-Ku
Diterbitkan dalam 4 bahasa

Dengan menjelaskan kepada 
pembaca apa itu iman, bagaimana 
memiliki iman yang sempurna, 
bagaimana manifestasi kuasa Allah 
terjadi melalui bapak iman, buku 
ini memberikan jawaban seperti apa 
iman Kristen. Juga memberitahukan 
buah yang bagaimana menyertai 
iman yang benar. 

Dasar dari Segala Sesuatu 
yang Kita Harapkan
Diterbitkan dalam 4 bahasa

Kesepuluh Tulah

Doa 

Iman

Sepuluh Perintah

Jawaban

Penyembahan Rohani

Kuasa-Nya Melindungi Banyak Orang dari Badai
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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
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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
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Yesus menderita penyaliban dalam 
rencana Allah yang menginginkan semua 
manusia diselamatkan, karena semua 
telah berdosa. Kemudian, apa makna dari 
rencana Allah yang ada dimana tangan 
dan kaki Yesus di paku di kayu salib? 

1. Alasan Yesus Disalibkan dengan 
Tangan dan Kaki-Nya Terpaku

Kebanyakan bentuk eksekusi berahir 
dengan singkat dan biasanya t idak 
menimbulkan banyak penderitaan fisik. 
Namun, penyal iban,  menimbulkan 
penderitaan yang jangka waktunya cukup 
lama. Ketika kedua tangan dan kedua kaki 
terpaku kepada tiang kayu, dimana kaki 
dan tangan akan menahan semua berat 
badan terlebih lagi kondisi tangan dan kaki 
yang tertusuk paku menambah rasa sakit 
yang luar biasa. Lebih lagi para eksekutor 
berusaha untuk menghindari paku dari 
bagian tubuh yang Vital, maka pendarahan 
terus mengalir mengakibatkan penderitaan 
yang luar biasa hingga menghembuskan 
nafas terakhir. 

Untuk alasan apa kedua kaki dan kedua 
tangan Yesus harus di paku? Adalah untuk 
menebus manusia dari segala dosa yang 
mereka perabuat melalui kedua tangan dan 
kedua kaki mereka. 

Markus 9:43-45 mengatakan, “Dan 
jika tanganmu menyesatkan engkau, 
penggallah, karena lebih baik engkau 
masuk ke dalam hidup dengan tangan 
kudung dari pada dengan utuh kedua 
tanganmu dibuang ke dalam neraka, 
ke dalam api yang tak terpadamkan; 
[di tempat itu ulatnya tidak akan mati, 
dan apinya tidak akan padam.] Dan jika 

kakimu menyesatkan engkau, penggallah, 
karena lebih baik engkau masuk ke 
dalam hidup dengan timpang, dari pada 
dengan utuh kedua kakimu dicampakkan 
ke dalam neraka.” Yesus yang tidak 
berdosa menebus kita dari dosa yang kita 
perbuat melalui tangan dan kakiNya yang 
membawa kematian.

Oleh karena itu, setiap orang yang 
menerima Yesus sebagai Juruselamat 
akan menerima pengampunan tanpa harus 
memotong tangan dan kaki, ketika bertobat 
dan bahkan bisa menyucikan seseorang 
dari segala dosa melalui kuasa Roh Kudus. 
Untuk mengampuni dosa-dosa kita dan 
menghindarkan kita dari api neraka, 
Yesus membiarkan diriNya mengalami 
penderitaan yang brutal di kayu salib.

Namun, dar i antara mereka yang 
mengaku beriman kepada Yesus dan 
mengaku dengan mulut mereka bahwa 
mereka telah bertobat, masih banyak yang 
tetap hidup dalam dosa. 1 Yohanes 1:6 
mengatakan, “Jika kita katakan, bahwa 
kita beroleh persekutuan dengan Dia, 
namun kita hidup di dalam kegelapan, 
kita berdusta dan kita tidak melakukan 
kebenaran.” Jika engkau sungguh percaya 
bahwa Yesus disalibkan dan dia menderita 
dipaku kaki dan tanganNya karena 
dosamu, kamu tidak akan berbuat dosa 
lagi. 

2. Berjalan dalam Terang dan Bebas 
dari Kutuk Hukum Taurat

Yesus yang tidak berdosa menjadi kutuk 
menggantikan kita dengan mati di kayu 
salib, dan kita yang percaya kepadaNya 
telah diampuni dari segala dosa kita dan di 
bebaskan dari segala kutuk Hukum Taurat. 
Barang siapa percaya dan menerima Yesus 
sebagai juruselamat dibebaskan dari 
segala penyakit, kesulitan, penderitaan, 
kemiskinan dan dari segala jenis bencana. 

Oleh karena itu, setiap orang yang telah 
menerima Yesus sebagai Tuhan dan hidup 
menurut firmanNya akan selalu berada 
dalam pengawasan Tuhan. Jika kesusahan 
dan pederitaan datang sekalipun ia hidup 
menurut Firman Allah, maka ujian ini 
sengaja agar bisa diberkati. Yakobus 1:12, 
“Berbahagialah orang yang bertahan dalam 
pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan 
uji, ia akan menerima mahkota kehidupan 
yang dijanjikan Allah kepada barangsiapa 
yang mengasi h i  Dia .”  Di kat a kan , 
mengalahkan pencobaan dengan ucapan 
syukur akan membawa berkat dalam roh 

dan tubuh. 
Apa yang kamu lakukan jika ujian dan 

pencobaan datang kepadamu karena kamu 
tidak hidup sesuai dengan Firman Tuhan? 
Inilah saatnya bagimu segera bertobat 
dan meninggalkan masa lalumu. Setelah 
engkau meruntuhkan tembok dosa dan 
berdoa dengan iman, ujian dan cobaan 
tidak ada pilihan kecuali pergi. Suatu 
contoh, jika engakau mengalami kesulilan 
bukan karena kamu melakukan dosa 
melainkan kecelakaan. Bahkan saat seperti 
itu, Allah akan melakukan pekerjaanNya 
menurut imanmu, jika engkau percaya 
kepadaNya. Sebagaimana Yesus telah 
menjadi kutuk di kayu salib, setiap orang 
bisa diampuni dari dosanya dengan iman 
dan bebas dari kutuk Hukum Taurat. 

Apakah artinya pengakuan kita, “Tuhan, 
aku percaya!” akan menjamin bahwa kita 
telah diampuni tanpa syarat? Sebagaimana 
dikatakan di dalam 1 Yohanes 1:7, “Tetapi 
jika kita hidup di dalam terang sama 
seperti Dia ada di dalam terang, maka 
kita beroleh persekutuan seorang dengan 
yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, 
menyucikan kita dari pada segala dosa,” 
Pengampunan dosa adalah bersyarat ‘jika 
kita hidup dalam terang’ Dimanapun 
dalam Alkitab tidak ada yang mengatakan 
bahwa kita tetap menerima keselamatan 
meskipun hidup dalam dosa.

Yesus juga mengatakan di dalam Matius 
7:21, “Bukan setiap orang yang berseru 
kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk 
ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan 
dia yang melakukan kehendak Bapa-
Ku yang di sorga.” Jadi, pengampunan 
dan keselamatan yang sempurna hanya 
diberikan kepada yang menerima Yesus 
sebagai juruselamat, bertobat dari segala 
dosa, dan berjuang untuk didak jatuh lagi 
dalam dosa, dan hidup dalam terang. 

3. Perbedaan Catatan A lk i tab 
Mengenai Apa yang Diucapan oleh 
Dua Penjahat

Ketika Yesus disal ibkan, banyak 
orang mengerumuni dan menghina serta 
mencela. Dan disamping salib Yesus ada 
juga dua penjahat di salibkan dikanan dan 
kiriNya. Mengenai mereka kita temukan di 
dalam Matius 27:44, “Bahkan penyamun-
penyamun yang disalibkan bersama-sama 
dengan Dia mencela-Nya demikian juga,” 
Kemudian dalam Lukas 23:39-43, kita 
dapat melihat bahwa seorang dari penjahat 
itu “Menghujat” Yesus namun yang 

seorang lagi “Menegor dia.” 
Bagaimana perbedaan yang tertulis di 

Alkitab ini bisa dijelaskan? Ini merupakan 
bagian dari pekerjaan Allah sehingga para 
pembaca di generasi mendatang dapat 
memiliki gambaran yang lebih jelas atas 
kejadian tersebut. Coba bayangkan dalam 
pikiranmu; tiga salib sedang berdiri di 
Golgota, banyak orang berkumpul untuk 
menyaksikan eksekusi tersebut. Disana ada 
juja prajurit menghalau kerumunan dengan 
pedang dan perisai. 

Dalam situasi demikian sembraut, hanya 
orang yang sangat dekat dengan soerang 
penjahat itu yang bisa mendengarkan 
dengan jelas apa yang dikatakan, namun 
perkataan penjahat yang satunya lagi tidak 
terlalu jelas dia dengar. Dengan kata lain, 
penjahat yang bertobat tersebut terdengar 
seperti turut menghujat Yesus pada hal ia 
sedang menegor penjahat yang satunya. 
Namun, orang yang berdiri dekat dengan 
penjahat yang bertobat dan juga dekat 
dengan Yesus baru bisa mendengar jelas 
apa yang dikatakan kedua penjahat itu 
sehingga bisa membuat kisah yang akurat 
perihal kejadian tersebut. 

Tentu, Allah yang mahakuasa mampu 
menyatakan kepada penulis Alkitab 
dengan sangat detail dan jelas. Dengan 
mengijinkan kejadian berbeda dalam 
penulisannya, Allah membuat hal ini 
memungkinkan para pembaca melalui 
ispirasi Roh Kudus memiliki gambaran 
yang sangat jelas atas kejadian penyaliban 
te r sebut  seper t i  seseorang sedang 
menyaksikan pertunjukan Teater dilayar 
lebar. 

Oleh karena itu, ketika kita menemukan 
ayat Alkitab yang kita tidak setujui dengan 
akal pikiran, dari pada menghakimi 
dengan pikiran standar daging, sebaiknya 
k it a  te rlebih dahulu menger t i  apa 
pengertian rohani melalui inspirasi Roh 
Kudus. 

Saudara-saudari dalam Kristus, sekarang 
engkau telah mempelajari alasan mengapa 
kedua tangan dan kaki Yesus dipaku dikayu 
salib, kamu menerima pengampunan 
melalui percaya akan hal ini. Saya berdoa 
dalam nama Yesus agar tangan dan 
kakimu menjadi penyampai pesan melalui 
membagikan kasih Yesus juruselamat, dan 
kamu akan mengerti firman Tuhan melalui 
inspirasi Roh Kudus, dan menikmati segala 
otoritas dan berkat sebagai anak-anak 
Allah. 

Alasan Mengapa Yesus Dipaku di 
Bagian Tangan dan Kaki-Nya

“Tetapi dia tertikam oleh karena 
pemberontakan kita, dia diremukkan 
oleh karena kejahatan kita; ganjaran 

yang mendatangkan keselamatan bagi 
kita ditimpakan kepadanya, dan oleh 
bilur-bilurnya kita menjadi sembuh” 

(Yesaya 53:3). 

Senior Pastor Dr. Jaerock Lee

●●●
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Yusuf, Bagian dari Perjanjian Allah
Buku Pendalaman Alkitab untuk Pemuda 9

Pada perayaan Ulang Tahun Gereja yang ke-35, buku Dr. Jaerock Lee yang 
ke-110 dan buku buat pemuda yang ke-8, Yusuf, , Yusuf, Bagian dari Perjanjian 
Allah telah diterbitkan. 

Seorang pemuda Ibrani berusia 17 tahun yang telah dijual ke Mesir sebagai 
budak percaya kepada kehendak Allah, dan dia menjadi bagian dari perjanjian 
Allah. Catatan kehidupannya akan membuat para pembaca menemukan kasih 
dan visi Allah serta belajar mengenai kepemimpinan yang benar.

Buku ini terdiri dari 14 bab, dan dibagi dalam grup menjadi tiga bagian: Bagian 

I, Seorang anak Ibrani menjadi pemimpin kedua di Mesir; Bagian II, Hikmat Yusuf 
menyelamatkan Orang; Bagian 3, Bagian dari perjanjian Allah. Buku ini memiliki 
ke khususan yang menyediakan pengetahuan Alkitab dan perbandingan kebaikan 
Yakub dengan hati yang rohani dengan Yusuf dengan hati dengan kepenuhan Roh.

Ketika engkau mengikuti perjalan hidup dari Yusuf langkah demi langkah, 
kamu akan menemukan rencana Allah yang besar melebihi manusia dan kasih 
Allah yang hanya ingin memberikan yang baik kepadamu. Itu akan menolongmu 
bertumbuh dalam Roh.

D i  s i a n g  h a r i 
t angga l  24  Ju n i 
2017, saya menyetir 
d i  t e m a n i  i s t r i 
saya dia duduk di 
kursi penumpang. 
Ti b a - t i b a ,  s ay a 
mengalami tekanan 

di bagian dada. Menekan di bagian tengah 
dada. Leher dan sebagian wajah mati rasa, 
ketidak nyamanan terasa mulai dari dada 
hingga kebagian atas lengan. 

Ketika istri saya menurunkan saya di ER 
dekat dengan markas militer, saya menerima 
doa buat orang sakit dari Senior Pastor di 
smart phone saya. saya menjalani beberapa 
tes termasuk cek darah. Saya di didiagnosa 

serangan jantung dan kemudia pindah ke 
Rumah Sakit jantung di pedesaan. Pada 
malam itu, istri saya memberitahun kegereja 
pusat kemudian ia mengirim permohonan doa 
kepada Dr. Jaerock Lee yang sedang berdoa di 
bukit doa. Dia berdoa buat saya.

Pada tanggal 25 Juni, saya pergi cek darah 
kembali menggunakan cek-up medis, dan hari 
berikutnya, hasilnya keluar. Muzijat terjadi; 
hasilnya menunjukkan jantung saya normal 
dan bahkan lebih kuat dan bersih. Dan lebih 
kaget lagi, dia katakana bahwa jantung saya 
seperti orang muda yang baru berusia empat 
puluhan lebih atau mendekati lima puluh. 
Melalui doa Senior Pastor yang melampaui 
ruang dan waktu, jantung saya sembuh dan 
bahkan lebih kuat dari sebelumnya! Haleluya!

Setelah saya mempunyai smartphone, 
saya mulai main game setiap pagi. Bahkan 
saya mengundang teman saya kerumah dan 
main game bersama. Saya sangat menyukai 
game sehingga saya tidak bisa stop. Saya 
menghadiri retreat musim panas Manmin 
bulan Agustus 2017 lalu. Pada malam hari 

per tama, melalui doa 
Senior Pastor Dr. Jaerock 
Lee, saya melihat roh 
jahat keluar dari dalam 
tubuh seorang yang sakit 
jiwa. Saya sangat shok. 
Saya menyadari bahwa 

kuasa jahat dan setan menguasai manusia 
dan menuntun untuk melakukan dosa. Saya 
tiba-tiba tidak suka lagi main game dan 
menghapus semua game. 

Setelah itu, saya sembuh dari gangguan 
sistem saraf simpatik. Kaki dan tangan saya 
sering saya rasakan panas. Kadang-kadang 
saya tidak bisa memegang pensil, saya juga 
tidur hanya menggunakan pakaian dalam 
dan selimut pendingin meskipun musim 
dingin. Saya tidak memakai kaos kaki. 
Saya membutuhkan kantong es saat tidur 
pada musim panas. Namun, setelah saya 
berhenti main game, rasa panas tersebut 
hilang. Setelah rasa panas hilang, saya 
merasa seluruh dunia menjadi damai. Saya 
rindu menjadi seorang pianis yang bisa 
memuliakan Tuhan. Saya bersyukur pada 
Tuhan yang telah menyembuhan saya.

“Jantung saya menjadi normal bahkan 
lebih kuat dari sebelumnya!”

Diakon Robert Johnson, usia 70, Amerika

“Saya tidak suka lagi game smartphone”
Saudara Youngkwang Kwon, usia 12, 5 tahun, Gereja Pusat Manmin

Pada bulan April 2014, saya menikah di usia lanjut. Akan tetapi 
saya mempunyai masalah; saya ingin memiliki bayi namun tidak 
mungkin. Pada bulan Mei 2015, saya sudah tes salpingography 
dan hasilnya menunjukkan bahwa saluran tuba saya tertutup. Saya 
pergi ke klinik medical oriental terkenal dan menjalani medical 
oriental namun tidak ada perubahan. Di bulan Desember di tahun 
yang sama, saya dan suami di doakan Dr. Jaerock Lee. Namun 
sepertinya saya tidak hamil juga. Setelah itu, saya kembali ke 
metode yang lain. 

Di akhir 2016, saya ke spesialis laporascopi di Rumah Sakit 
besar dan menjalani tes fungsi ovarium. Saya didiagnosa dengan 
kegagalan ovarium, yang menyebabkan kemungkinan bisa hamil 
di bawah 10% sekalipun segalanya normal. Saya merasa sudah 
menyerah tetapi saya mempertimbangkan mertua saya. Sejak saat 
itu, saya mulai berdoa agar kandungan saya terbuka. 

Di awal Mei 2017, saya dan suami memulai mezbah keluarga dan 
berpuasa berharap agar terjadi berkat kehamilan. Saya menerima 
roh pertobatan saat berdoa dengan air mata ucapan syukur. Saya 
bertobat karena tidak percaya kuasa doa oleh Dr. Jaerock Lee 
sekalipun saya sudah lama jadi Kristen dan telah melihat dan 
mendengar akan kuasa Allah, dan bahkan mengalaminya.

Sebulan kemudian, sudah waktunya mensturasi, namun 
belum juga. Saya coba tes kehamilan dan hasilnya positif! Saya 
menangis bahagia tak henti-henti. Saya merasa bersyukur telah 
berada di gereja ini. Pada tanggal 15 Juni, saya ke Rumah Sakit 
untuk memastikan. Dokter berkata, “Kau hamil enam minggu. 
Dan detak jantungnya sudah mulai terasa.” Saya dan suami sangat 
bahagia karena Tuhan memberikan hadiah yang luar biasa. Saya 
bersyukur pada Tuhan yang memberkati kami baik dalam roh dan 
tubuh. 

 “Saluran tuba 
saya tertutup, 
tetapi Tuhan 
memberikan 
saya anak!”

Diakonis Yuna Park, usia 45 misi 31, Gereja Pusat Manmin
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Kuasa-Nya Melindungi Banyak Orang dari Badai

 “Mukzijat terjadi melalui doa 
Dr. Jaerock Lee!”

Pastor Mark Bazalev di World Holiness Center
Northport, Florida, Amerika, 12 September 

Badai I rma luar biasa dasyat. Saya t idak dapat 
membayangkan apa yang akan terjadi tanpa doa Dr. Jaerock Lee. Kota 
sudah kosong karena semua penduduk telah di evakuasi keluar di 
pindahkah ke daerah lain. Toko, pom bensin, dan Walmart termasuk 
McDonald semua tutup.

Pada hari Minggu pagi tanggal 10 September, Irma telah diprediksi akan 
melalui pantaiutara di lokasi World Holines Center berada. Tetapi setelah 
kami di doakan Dr. Lee, kami percaya bahwa Tuhan akan memelihara 
kami, sehingga kami tidak mengungsi dan tetap berada di tempat.

Banyak orang yang berkata kepada kami agar mengungsi 
namun tanpa ragu kami percaya kuasa doa. Kami yakin 
bahwa mukzijat pasti terjadi. Listrik mati dan tidak 
ada internet. Telepon hanya kami pake utuk alat 
berkomunikasi. Akhirnya, mukzijat terjadi. Irma, 
yang tadinya akan melewati Naples, Florida, namun 
tiba-tiba berubah arah dan bahkan kemudian 
menjadi melemah. Haleluya! 

Jika Irma tidak melemah dan terjadi seperti 
yang di prediksi, maka World Holines Center 
kita tidak bisa terhindar dari kerusakan parah. 
Setelah Dr. Lee berdoa, Allah berkerja; tanpa 
pertimbangan doanya, tidak ada yang bisa 
menjelasan mukzijat ini.

“Semua anggota jemaat dan 
keluarganya di Florida selamat!”
Pastor James Sim,  
Gereja Manmin International New York  
New York, Amerika, 12 September

Pada tanggal 4 September, saya menerima telepone dari Dioakonis 
Donovon Pinnock dari gereja saya. saudaranya tinggal di Florida. Dia 
berkata bahwa Badai Irma sudah datang di Florida dan lebih kuat dari 
badai Harvey yang mengguncang Houston, Texas di akhir Agustus. Dia 
berkata kepada saya untuk mengirimkan pokok doa ke Senior Pastor Dr. 
Jerock Lee. Pada tanggal 6 September, saya mengirim pokok doa ke Gereja 
Pusat untuk anggota jemaat Florida. 

Banyak Stasiun Televisi, memberitakan bahwa status Badai Irma telah 
di naikkan menjadi ketegory 5 dan memukul pulau Carribbean 

dengan kecepatan angin 250 km/jam. Pemerintah Florida telah 
memperingatkan 6.5 juta orang Florida untuk mempersiapkan 

diri dievakuasi secara bergilir. Orang-orang menjarah 
makanan dari toko-toko, dan semua jalan-jalan raya macet 

total. 
S e t e l a h  D r.  L e e  b e r d o a ,  p r a k i r a a n  c u a c a 

menginformasikan bahwa Irma berubah arah, melewati 
pusat Florida bertolak belakang dengan prakiraan cuaca 
sebelumnya yang mengatakan akan sejajar dengan 
pantai timur. Kemudian, dikatakan Irma akan melalui 
bagian Barat Florida. Namun, setelah Badai melewati 
Kuba, itu tiba-tiba melemah, berputar ke arah utara 
dan membuat tanah longsor di Florida menjadi badai 
ketegori 2. Dan terus semakin melemah ke kategori 
1 dan berubah menjadi gelombang tropis. Kerusahan 
hanya kecil dan jauh di bawah yang diperkirakan. 

Saudari Valentina Golovina, keluarga anggota 
jemaat saya, tinggal di area Barat pantai utara Floraida. 
Dia mengatakan tidak ada satu batang pohonpun yang 

rusak di sekitar rumahnya. Dia menyaksikan dengan 
sukacita, berkata, “Irma melewati semua kota tetapi 

sudah bersih dan kering sekarang!”

“Setelah Dr. Jaerock Lee berdoa, 
Kami Selamat!” 

Keluarga Luis, Jessica, and Genesis Estela
di Miami, Florida, Amerika pada 14 September

Pada 6 September, Badai Irma bergerak ke utara bagian 
timur kearah Hialeah di daerah Miami-Dade kota Florida 
dimana kami tinggal.

Badai telah memukul Pulau Carribean dan menyebabkan banyak korban jiwa 
dan juga kerugian ekonomi yang besar, dan bergerak kearah utara ke pusat kota 
Florida dan pantai timur dengan hujan lebat dan angin dengan kecepatan 105 km/
jam. Kami tinggal di utara bagian timur bagian Miami dan kota ini salah satu 
yang terpadat penduduk di Florida.

Kami mendengar prakiraan cuaca mengatakan akan ada badai yang 
mengakibatkan bencana besar kemudian kami mengirimkan permohonan 
doa kepada Dr. Jaerock Lee. Setelah Senior Pastor berdoa, prakiraan cuaca 
menginformasikan bahwa badai berubah arah dan memukul wilayah Miami-
Dade langsung berubah. Dan prakiraan cuaca juga menginfo akan sejajar dengan 
Florida bagian barat pantai tidak lagi ke area pantai timur Amerika. Setelah kami 
mendengar berita ini, kami tinggal di rumah dan tidak mengungsi. 

Pada tanggal 9 September malam, diberitakan bahwa daerah Miami-
Dade telah terhindar dari ancaman langsung oleh badai Irma. Haleluya!

“Doa Dr. Jaerock Lee 
menyelamatkan banyak 

kota dan gereja!”
Pastor Vitaliy Fishberg,  

Gereja Manmin Hikmat dan Kuasa Allah
New York, Amerika, 13 September

Pada pagi har i  4 September, 
beberapa Pastor memanggil saya 
dan berkata, “Benar akan terjadi 
Badai extrim yang sangat dasyat telah 
mendekati Florida, dan menurut BMKG akan 

melalui New York!” Kategori Badai yang sangat 
tinggi membuat para Pastor dalam ketakutan besar.

Pada 6 September, saya meminta dukungan doa dari 
Dr. Jaerock Lee atas permintaan para Pastor yang berbahsa Rusia 
di New York. Setelah itu, istri saya Olessya dan saya merasa damai 
karena kami percaya tidak ada badai yang mampu melawan kuasa 
gembala.

Telah diprediksi pada hari Minggu pagi bahwa badai Irma akan 
mengakibatkan tanah longsor di Florida, sehingga orang-orang di 
daerah saya sibuk menyiapkan persediaan makanan sejak Rabu 
sore dan Kamis pagi dan membuat antrian panjang. Namun, Irma 
berubah arah ke barat dari Florida sementara melintasi laut Caribbean 
mengakibatkan kerusakan parah, dan berakhir tidak mengakibatkan 
kerusakan di area timur seperti yang di prediksi. Haleluya!

Meskipun ada banyak pastor hebat di Texas dan Florida, tidak 
ada yang berdoa akan tetapi Senior Pastor yang berdoa untuk 
menyelamatkan banyak kota dan gereja.

New York

Miami

Naples

Northport


