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De werken van genezing, antwoorden en vernieuwing 
die gebeurden bij de Muan Zoete Water locatie

Ta l l o z e  m e n s e n  d i e  v a n  ve l e 
verschillende landen en verschillende 
kerk denominaties kwamen werden 
genezen en hun hartverlangens werden 
vervuld bij de Muan Zoete Water locatie.

Op 10 augustus, na de Manmin zomer 
retreat 2017, gingen meer dan 1.000 
voorgangers en gelovigen van 32 landen 
naar de Muan Manmin Gemeente 
in Haejae-myeon, Muan, Jeonnam 
Provincie. Na de lunch, ervoeren ze de 
geestelijke wereld terwijl ze naar de 
lucht keken en zich onderdompelden in 
het Muan Zoete Water Bad.

De gemeente werd opgericht op een 
eiland dat verbonden is met binnenlandse 
gebieden door een ontginningsproject, 
dus de mensen konden geen drinkbaar 
water krijgen uit de bronnen die ze 
opgraafden. Het enige water wat ze 
kregen was zout zeewater. In die tijd, 
begonnen pastor Myeongsul Kim, die de 
gemeente diende, en de gemeenteleden 
ernstig te bidden met de Bijbelse tekst 
geschreven in Exodus 15:25, welke zegt, 
“En hij riep luide tot de Here, en de Here 
wees hem een stuk hout; hij wierp het in 
het water; toen werd het water zoet…”

In maart 2000, aanvaardde God het 
gebed van de Senior Pastor Dr. Jaerock 
Lee toen hij namens hen bad tijdens 
zijn gebedstijd in de bergen en God 
veranderde het zoute zeewater in zoet 
drinkbaar water. Het werd het Muan 
zoete Water genoemd. In 2007, werd de 

veiligheid en uitstekendheid bevestigd 
door de testen die gehouden werden door 
de U.S. Food en Drug Administration.

In 2 Koningen hoofdstuk 5, dompelde 
Naäman, die melaats was, zichzelf 
zeven keer  onder  i n  de Jordaan , 
overeenkomstig het woord dat hij had 
ontvangen van de profeet Elisa. Toen, 
werd zijn huid herstelt en hij was rein. 
De bezoekers van de Muan Manmin 
Gemeente hebben zichzelf ook zeven 
maal ondergedompeld in het Muan 
Zoete Water Bad met geloof en ervoeren 
Gods werken.

D i a c o n e s  T h i t i k a r n ,  42  j a a r , 
v a n  T h a i l a n d ,  z e i ,  “ I k  h a d 
glasvochttroebeling )f loaters) in mijn 
rechteroog voor tien jaar. Het voelde alsof 
er vuil en insecten in het oog dreven. Het 
zorgde ervoor dat de dingen er wazig 
uitzagen, en het was heel onaangenaam. 
Maar nadat ik mijzelf in het Muan 
Zoete Waterbad onderdompelde, waren 
de symptomen weg! Ik kon weer goed 
zien!” Zuster Laura Granada, 21 jaar, 
van Colombia , werd genezen van 
huiduitslag, en broeder Mahesh, 35 jaar, 
van India werd vrijgezet van pijn in zijn 
ogen en werd gezond.

Vele andere bezoekers kregen een 
beter gezichtsvermogen, en er waren er 
die vrijgezet werden van allerlei soorten 
van pijnen, inclusief, rugpijn, kniepijn 
en menstruatiepijn. Anderen werden 
genezen van hoge koorts, oedeem, 

en dermatitis. Er waren ook velen die 
het beeld van de Here, engelen, en 
edelstenen zagen terwijl hun geestelijke 
ogen werden geopend. 

In  de Muan Zoete  Water  Tu in , 
proefden bezoekers het zoute zeewater 
dat gepompd werd van een bron die 
naast de Muan Zoete Water bron is 
en proefden daarna het Muan Zoete 
Water. Ze voelden opnieuw de grootheid 
van Gods kracht die het zout water 
veranderde in zoet drinkbaar water.

Diacones Kazumi Akushichi, 59 jaar, 
van Japan zag poollichten en het beeld 

van een leeuw onder de vier levende 
wezens, en broeder Suresh, 31 jaar, van 
India, zag terwijl hij in de zon keek, de 
zee en een schip met talloze mensen, 
engelen en het beeld van een hart. Zuster 
Arnong, 26 jaar, van Thailand zag 
engelen, de deuren openden rond de zon 
en het licht kwam uit hen. Vele mensen 
zagen dingen zoals goud en zilverpoeder 
in de lucht, het zwaard van de Heilige 
Geest, een kruis, profeten, het Hof van 
Eden, kristallen schepen, sleutels naar 
de hemel, en een grote engel. Ze waren 
vervuld met blijdschap. 

“Ik werd genezen van huidallergie, en ik zag engelen!” 
Broeder Jihosuya Jena, 

Voorzitter van het Shalon Odisha Kinderhuis, Delhi Manmin Gemeente, India

Ik had een steenpuist op mijn ooglid gedurende negen 
maanden. Het was pijnlijk en veroorzaakte vele problemen in 
mijn leven. In oktober 2015, nadat ik mijzelf echter dompelde in 
het Muan Zoete Water Bad, was het weg. In die tijd, nam ik het 
Muan Zoete Water mee naar India, en ik gaf het aan de werkers 
van mijn weeshuis en gaf ook een beetje aan mijn oude vriend. Ik 

hoorde later dat ze ook genezen werden van dermatitis, maagklachten, en een koorts.
Dit jaar, heb ik opnieuw een bezoek gebracht bij de Muan Zoete Water locatie, 

na de retreat. Ik leed aan een huidallergie in mijn nek voor tien jaar. Het jeukte 
en was onaangenaam. Maar nadat ik mijzelf in het Muan Zoete Waterbad had 
ondergedompeld, jeukte het niet meer. Ik was genezen! Ik zag ook heel duidelijk het 
gezicht van een engel, zelfs de ogen en de neus. Ik ervoer de geestelijke wereld. Mijn 
geloof in het bestaan van de Hemel en de hel werden sterker, en ik was vastberaden 
om meer te proberen te leven door het Woord. Halleluja!
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“[God] Zelf geeft aan alle mensen leven en adem en alle dingen.” (Handelingen 17:25) 
“En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.” (Handelingen 4:12) 

1. De Manmin Central Church gelooft dat de Bijbel het Woord  
  van Gods adem is dat volmaakt en onberispelijk is. 
2. De Manmin Central Church gelooft in de eenheid en het   
 werk van God de Drie-eenheid: God de Heilige Vader, God  
  de Heilige Zoon en God de Heilige Geest. 
3. De Manmin Central Church gelooft dat wij enkel vergeven   
 zijn van onze zonden, door het verlossende bloed van Jezus   

 Christus. 
4. De Manmin Central Church gelooft in de opstanding en   
 de Hemelvaart van Jezus Christus, Zijn Tweede komst, het   
 Duizendjarige Rijk en de eeuwige Hemel.
5. De leden van de Manmin Central Church belijden elke keer   
 wanneer zij samenkomen hun geloof door “De Apostolische   
 geloofsbelijdenis” en geloven de inhoud van de woorden.
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De gehele mensheid zijn zondaren geworden. 
Jezus kwam naar de aarde en nam het vele 
lijden om hen van hun zonden te verlossen. Als 
wij tot in detail weten wat Hij voor ons heeft 
gedaan, dan kunnen we de diepte van Gods 
liefde des te meer beseffen en een enthousiast 
christelijk leven leiden. Laat ons nu eens dieper 
ingaan op de voorzienigheid van Jezus, die de 
doornenkroon droeg. 

1.  D e  re den  waa ro m J ezus  de 
doornenkroon droeg en bloed vergoot 

Als de Zoon van God, zou het alleen maar 
juist zijn voor Jezus om een kroon van eer en 
glorie te dragen. Echter, te midden van Zijn 
lijden droeg Jezus een kroon met hele scherpe 
doornen. Terwijl de lange en stevige doornen 
Jezus’ hoofd doordrongen, ging de pijn van 
Zijn hoofdhuid die opengerukt werd, samen 
met stromend bloed dat over Zijn gezicht 
liep. Waarom droeg Jezus de doornenkroon 
en vergoot Zijn bloed? Dit werd gedaan om 
de zonden van de mensen, die zij in hun 
gedachten doen, te vergeven.

Binnenin de hersenen van de mens is een 
geheugen aparaat, welke kennis verzamelt en 
toepast. Alle informatie die een persoon heeft 
gezien, gehoord, en geleerd vanaf de geboorte 
worden opgeslagen met een mate van gevoel, 
en dit is “kennis.” De omstandigheden en de 
omgevingen waarin elk persoon werd groot 
gebracht en onderwezen verschilt van persoon 
tot persoon. Zelfs wanneer twee mensen 
door dezelfde persoon werden opgevoed, in 
dezelfde omgeving, toch zou het soort van 
gevoel waarmee elk persoon de informatie 
aannam anders zijn, en dat is de reden waarom 

ze verschillende waarden en normen hebben 
waarmee ze goed van kwaad onderscheiden.

“Gedachten” zijn de weergave van kennis 
op basis van behoefte. Omdat de kennis die elk 
individu bezit, verschillend is, zullen mensen 
anders denken, zelfs wanneer zij getuigen zijn 
van dezelfde gebeurtenissen. Dit verschil is de 
reden waarom de cultuur van een land waarin 
u de kennis hebt ontwikkeld het onderwerp 
van kritiek kan worden in een ander land. Dat 
wil zeggen, wat u misschien hebt geleerd om 
cultureel onjuist te zijn in uw vaderland, kan 
in een ander land juist wel als goed worden 
beschouwd. Bovendien, omdat de gedachten 
van de meeste mensen in deze wereld toch 
worden beheerst door satan, zijn zij vaak in 
tegenstelling tot de waarheid.

Bijvoorbeeld, wanneer iemand anders 
wordt geprezen, brengt satan leugens en geeft 
mensen een gevoel van ontevredenheid of 
ontmoediging. Wanneer mensen alleen maar 
kennis hadden van de waarheid, dan zou 
satan niet in staat zijn om hun gedachten te 
beheersen; dan zouden zij zich altijd verblijden 
met de waarheid. Dus, we zouden ijverig naar 
het Woord moeten luisteren en het tot brood 
maken. We kunnen onszelf veranderen door 
God te aanbidden in Geest en in waarheid 
en het Woord alleen aannemen met “Ja” en 
“Amen.”

2. Hoe de zonden te verwerpen die 
gebeuren in de gedachten en geestelijke 
gedachten te krijgen

Terwijl mensen luisteren naar het Woord van 
God, zeggen sommigen soms “Amen” wanneer 
de boodschappen in overeenstemming zijn met 
hun gedachten. Wanneer de boodschap echter 
niet overeenkomt met hun kennis of ervaring, 
zullen zij waarschijnlijk niet zo gemakkelijk in 
staat zijn om het aan te nemen.

We vinden in de Bijbel een gebeurtenis 
waarin Jezus Zijn discipelen vertelde over de 
voorziening van het dragen van het kruis en 
Petrus antwoordde, “Dat verhoede God, Here!” 
Dit lijkt misschien op een attente opmerking 
van een volgeling die zijn liefde voor zijn 
Meester uitte, maar Petrus woorden waren 
een resultaat van zijn vleselijke denken, welke 
het volbrengen van de wil van God wilde 
tegenhouden. Om die reden bestrafte Jezus 
hem en zei, “Ga weg, achter Mij, satan! Gij 
zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht 
op de dingen Gods, maar op die der mensen 
(Mattheüs 16:23). 

Zoals opgeschreven, zijn de gedachten die 

tegen Gods wil zijn, vleselijke gedachten. Voor 
vleselijke mensen, mag het denken van het 
vlees wijs en goed klinken, maar het is vijandig 
tegen God en heeft niets met Hem te maken. 
Romeinen 8:7 zegt, “Daarom dat de gezindheid 
van het vlees vijandschap is tegen God; want 
het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; 
trouwens, het kan dat ook niet.” Met andere 
woorden, we moeten alle vleselijke gedachten 
verwerpen en elke kennis en informatie die 
we lang als goed hebben geacht wanneer ze in 
conflict zijn met de wil van God (2 Korintiërs 
10:5).

Sinds mijn ontmoeting met God, heb ik nooit 
aan Zijn Woord getwijfeld door het te mengen 
met vleselijke gedachten. Ik kon geloven zonder 
enige twijfel dat God almachtig is, omdat ik de 
kracht van God, die mij in een keer van al mijn 
ziekten heeft genezen, had ervaren. Met dat 
geloof, steunde ik alleen op God met gebed, in 
elke situatie en Hij verrichtte ontzagwekkende 
werken, zoals ik geloofde. Wanneer wij alleen 
op God steunen, zonder vleselijke gedachten, 
zal Hij zeker voor ons werken. 

Om alle zonden te verwerpen die we in onze 
gedachten doen, moeten we eerst een heilig 
hart maken. In Johannes 2:16 vertelt het ons, 
“Want al wat in de wereld is: de begeerte des 
vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig 
leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.”

Wanneer het hart gevuld is met het kwade 
en de kenmerken volgende de manieren van 
deze wereld aanneemt, is het vanzelfsprekend 
dat mensen vleselijke gedachten zullen 
koesteren. Wanneer er “begeerte des vlezes” 
is, zien wereldse verzoeken en verlangens naar 
de dingen die tegen de wil van God zijn er heel 
aantrekkelijk uit voor de ogen. Mensen zullen 
dan vanzelfsprekend zulke verzoeken najagen 
en wanneer de verzoeken van zondevolle 
mensen intensiever worden, worden zij zelfs 
meer gedwongen om de vleselijke werken uit 
te dragen (Galaten 5:19-21). “De begeerte der 
ogen” is een houding die het hart verontrust 
door wat een persoon ziet, hoort, en ervaart 
door de zintuigen, welke ervoor zorgen dat hij 
nog meer naar vleselijke dingen gaat zoeken. 
Mede door “de begeerte der ogen” worden 
mensen werelds en zoeken toenemend naar 
begeerlijke dingen.

“Een hovaardig leven” is een houding 
waarbij men over zichzelf opschept in 
overeenstemming met alle pleziertjes die hij 
in deze wereld heeft. Dit “hovaardig leven” 
drijft mensen naar het opscheppen en roemen 
over zichzelf, het zoeken van erkenning, en 

het verkrijgen van roem en autoriteit. Eens 
u de begeerte des vlezes, de lust der ogen en 
het hovaardig leven hebt verworpen, zult u in 
staat zijn om geestelijke gedachten te koesteren 
waarin God welgevallen heeft.

3. God bereidt mooie kronen voor ons 
voor in de Hemel

Omdat Jezus de doornenkroon voor ons 
droeg, zijn wij van de zonden vergeven die wij 
in onze gedachten doen en zullen wij in staat 
zijn om mooie kronen te dragen wanneer we 
de hemel binnengaan. Er zijn verschillende 
kronen die voor ons zijn voorbereid. Het type 
van kroon die een ieder van ons zal ontvangen, 
zal worden bepaald door het type van leven wij 
hebben geleid.

Bijvoorbeeld, er zijn “onvergankelijke” 
kronen voor de mensen die gevochten hebben 
om hun zonden te verwerpen nadat ze de Here 
hebben aangenomen en naar de waarheid 
luisteren (1 Korintiërs 9:25); “kronen van 
glorie” voor de mensen die hun zonden hebben 
verworpen, geleefd hebben door Gods Woord, 
en de glorie aan Hem geven (1 Petrus 5:4); 
en de “kroon des levens” voor de mensen die 
God tot het uiterste hebben liefgehad, getrouw 
geweest zijn tot de dood en geheiligd zijn 
door alle vormen van zonden te verwerpen 
(Jakobus 1:12; Openbaring 2:10). Er is ook “de 
kroon van gerechtigheid” voor iedereen die 
volledig geheiligd is en die de God-gegeven 
plichten volledig vervuld hebben met het soort 
van geloof dat welgevallig is in Gods ogen (2 
Timotheüs 4:8).

Openbaring 4:4 schrijft over de hemelse 
“oudsten”die “gouden kronen” dragen. Hier, 
verwijst “oudsten” naar de mensen die goud-
gelijk, onveranderlijk geloof bezitten, welke 
God erkend, die volledig geheiligd zijn en 
die in alle aspecten getrouw zijn geweest. 
Afhankelijk tot de mate waarin zij geheiligd 
zijn en hoe getrouw ze geweest zijn, zal God 
een ieder van hen belonen met verschillende 
kronen.

Broeders en zusters in Christus, door de 
doornenkroon te dragen, verloste Jezus ons niet 
alleen van de zonden die we in onze gedachten 
doen, maar Hij stond ons ook toe om mooie 
kronen te dragen in de Hemel. Ik bid in de 
naam van de Here dat u de vleselijke gedachten 
zult vernietigen, die vijandig zijn met God en 
dat u Hem zult gehoorzamen met geestelijke 
gedachten en dat u zult genieten van de zon-
gelijke stralende glorie in de Hemel.

De voorzienigheid 
in Jezus die 

de doornenkroon droeg

“De soldaten nu leidden Hem 
weg tot binnen het hof, dat is het 

gerechtsgebouw, en riepen de gehele 
afdeling bijeen. En zij trokken Hem 

een purperen kleed aan en zetten Hem 
een kroon op, die zij van doornen 

gevlochten hadden” 
(Marcus 15:16-17).

Senior Pastor Dr. Jaerock Lee

●●●
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De gouden medaille van de mini voetbal wedstrijd ging 
naar de branch gemeenten team. De spelers behoorden tot 
verschillende branche gemeenten 
van Daejeon, Yeosu en Miryang, 
maar ze speelden in eenheid in de 
Here.

Broeder  Far id Her nández 
van Colombia speelde in het 
spel en zei, “Ik heb gedurende 
verschillende jaren getraind met 
de hoop om voetbal te spelen voor Gods ogen. In zo’n 
wedstrijd, maakte ik een doelpunt en mijn team won. Ik 
was echt opgewonden en gelukkig. Ik wil mijzelf nog 

meer vernieuwen als ik terug ben in Colombia en rennen 
naar de stad van het Nieuwe Jeruzalem.”

Tijdens het touwtrekken voor vrouwen, won de 1ste 
Great Grand Parish team voor de vijfde keer op een rij 
de gouden medaille. Senior Diacones Jeongnyeo Bae, de 
directeur, bereidde zich voor op de wedstrijd met gebed en 
bracht offers tijdens de Daniel gebedsdienst. Met het doel 

van vijf overwinningen op een rij, gingen de leden zelfs 
trainen na de Daniel Gebedsdienst, ze werden genezen 

van schouder peesscheuren, rugpijn en 
uitgerokken gewrichtsbanden.

Z u s t e r  A l i n a  P a l n i k o v,  v a n 
Sacramento, Californië in de USA won 
de gouden medaille tijdens de wedstrijd 
armworstelen voor vrouwen. Tijdens de 
goddelijke genezingsdienst op de eerste 
dag, werd ze vrijgezet van pijn over 

haar hele lichaam, inclusief van haar rug, wat veroorzaakt 
werd door fibromyalgia, waar ze sinds haar 13de last van 
had. Ze zei, “Ik wil in Korea leven, zoals een Manmin 
lid.” Haar woorden vertellen ons hoe ontzagwekkend de 
retreat was.

Tijdens de Manmin sportdag,
Werd de solidariteit bij Manmin ontwikkeld door de Heilige Geest!

Een wereldomvattend festival vol van ontzagwekkende wonderen werd gehouden in goedheid en vrede

Een sleutel tot overwinning is “God behagen”

Het hoogtepunt van elke spordag zijn waarschijnlijk 
de loopwedstrijden. In de loopwedstrijden, leverden de 
leden van de Nairobi Manmin Heiligheid gemeente een 
grote bijdrage in het winnen van het tijd. Ketupei Jacob 
(links) won de gouden medaille 
in de 100m sprint, de mannen 
estaffette en de zilveren medaille 
in de lange afstand loopwedstrijd. 
Mwendwa Catherine (rechts) won 
de gouden medaille in de 100m 
sprint, lange afstand loopwedstrijd, 
en de vrouwen estaffet te. Ze 
ontvingen ook MVPs tijdens de 
sportdag.

Broeder Mutiso Abel won de 
gouden medaille tijdens de lange 
afstand loopwedstrijd, en Pastor 
Edwin Otieno kwam over de 

eindstreep als Winnaar bij de pastors estaffette (derde 
en vierde van links in de foto hieronder). Ze hadden 
gehoopt om de Senior Pastor Dr. Jaerock Lee persoonlijk 
te ontmoeten, en hun hartverlangen werd ook vervuld.

De leden van de Nairobi Manmin 
Heiligheid gemeente keken live naar 
de wedstrijden via GCN (www.gcntv.
org). Toen de spelers aankwamen 
op het Kenyatta vliegveld op 14 
augustus, deelden ze de vreugde van 
de overwinning, door de winnaars een 
bos met bloemen te geven. 

Op 22 augustus, hielden de Maasai 
mensen een dankdienst en viering 
met Bishop Dr. Myongho Cheong als 
spreker om de Winnaar, Jacob, die 
de zoon van de leider van de Maasai 
volk is.

Hardlopers van Nairobi Manmin Heiligheid gemeente in Kenia

“Ik voelde het werk van de Here in 
het leiden van geheel Manmin tot een 
eenheid tijdens de Manmin sportdag. 
Gods kinderen wedijverden tijdens vele 
verschillende wedstrijden, ontvingen 
medailles, en vierden met elkaar. Dit 
heeft een diepe indruk op mij achter 

gelaten. Ik wil volgend jaar opnieuw komen met meer mensen 
van Estland, zodat zij ook de genade en goedheid van God 
kunnen ervaren, hier samen met de andere leden.”

Voorzitter van TBN Baltia, Estland
Pastor Maksim Tomassov

Pastor Valerii Trenogin
Bishop van Western Ural Area Mission, Rusland

“De Manmin sportdag was een 
goedvoorbereid en goed-georganiseerd 
evenement. Alle gemeenteleden leken 
vol van vrede en liefde. Het was zo 
goed om te zien dat de leden van het 
buitenland deelnamen aan de spelen 
als leden van Manmin. Het weer was 

fantastisch. Het was echt ontzagwekkend!”

Tijdens de hele Manmin sportdag was de zon bedekt 
door wolken en er blies een voortdurende koele wind. Het 
herinnerde de aanwezigen aan de hemelse winden. In deze 
verfrissende wind, voelden ze de grote liefde van God des te 
meer.

De temperatuur ging landelijk boven de 30 graden Celsius, 
en er werd een hittealarm afgegeven. Maar Muju, in de 
provincie Jeonbuk, waar de plaats van de retreat was, was een 
uitzondering (rechts). In het wonder van God, werd het weer 
beheerst tot de beste conditie van situatie tot situatie. 

Terwijl mensen van 37 landen deelnamen, vele leden 

wedijverden in de spelen als lid van de branche gemeenten 
team en namen de leiding in het bereiken van overwinningen. 
Het team won 12 gouden medailles, inclusief de 100m sprint 
(mannen en vrouwen), estaffette (mannelijke studenten, 
mannelijke pastors, en volwassen mannen en volwassen 
vrouwen leden), lange afstand lopen (mannen en vrouwen), 
mini voetbal, ssireum [vorm van worstelen] (onder 90kg en 
boven 90 kg), en armworstelen (vrouwen, onder de 65 kg).

Alle teams wedijverden in de geest van eenheid, goedheid 
en vrede, welke de Manmin leden van over de hele wereld in 
de eenheid in de liefde van de Here brachten.
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Na het gebed
Geen hematoom

Het Manmin kampvuur met lofprijs en aanbidding 
2017 was gevuld met vreugde en dankbaarheid!

Tijdens de derde dag van de Manmin zomer retreat 2017, werd het Kampvuur met lofprijs en aanbidding gehouden 
temidden van een aangename en koele wind. Senior Pastor, Dr. Jaerock Lee, leidde de lofprijs, 

en de Manmin leden van zowel Korea als buitenland brachten lofprijs en vreugde omdat ze de liefde en het offer
 van God, de Here, en de herder begrepen, waardoor ze gingen leven met hoop voor het Nieuwe Jeruzalem. 
Ze prezen met een ernstige hoop om Gods echte kinderen te worden en het hart van de Here te bereiken.

Het Kampvuur met 
lofprijs en aanbidding 
was zo prachtig. Het 
was als een hemels 
fee s t ma a l  en  God 
b ewo og  m ijn  h a r t 

op een geweldige manier. Ik voelde zo’n 
grote liefde waarmee de Senior Pastor Dr. 
Jaerock Lee voor een ieder van ons heeft 
gebeden en geleid. Ik werd diep aangeraakt.

Het weer en de temperatuur waren 
perfect, en de muziek was fantastisch. De 
liefde van God die zich manifesteerde in 
het offer van de herder, raakte mijn hart 
heel diep aan.

De plaats van de retreat was vol met de 
liefde van God, en we verheerlijkten God 
met één hart. Broeders en zusters van vele 
verschillende landen prezen God met liefde 
voor Hem als een familie.

Vooral de grote liefde van de Senior 
Pastor raakte mijn hart zo diep aan. Ik heb 
genoten van Gods grote zegen in geluk en 
vreugde.

“Het was een Hemels 
feestmaal vol 
van liefde!”

Tallinn, Estland
Pastor Grigori Kolessov

Ik heb aan de Manmin 
Zomer retreats deelgenomen 
sinds 2014, en heb tijdens 
elke retreat zoveel genade 
ontvangen. Vooral, sinds 
mijn dochter elk jaar meer 

geneest van haar autisme, door het gebed van Dr. 
Jaerock Lee. Voorheen sprak ze niet, mar nu kan ze 
praten. Ze is nu in staat om vele dingen te doen. Ze 
gaat zelfs naar school.

We hebben elke aanbiddingsdienst en Daniel 
gebedsdienst van de Manmin Centrale gemeente via 
het Internet gevolgd. Mijn zoon en dochter volgen 
de Manmin Lofprijs in het Koreaans. Tijdens het 
Kampvuur met lofprijs en aanbidding, zagen ze er 
zo gelukkig uit alsof ze in de Hemel waren terwijl 
ze met de Senior Pastor lofprijs brachten.

Bovendien zag mijn dochter, Joanita, 14 jaar, 
engelen die regenwolken brachten wanneer ze het 
lied zongen, “De offerende tranen van de Herder.” 
Mijn zoon, John, 11 jaar, zag engelen die een soort 
van mist uit hun mond bliezen tijdens het vuurwerk. 
Hij zag ook talloze engelen dansen met de Senior 
Pastor.

“Mijn dochter werd genezen 
van autisme en mijn zoon 

zag talloze engelen!”
Londen, de U.K.

Oudste Mathias Kasasa

Het Kampvuur met lofprijs 
e n  a a n b i d d i n g  w a s  e c h t 
ont zag wek kend .  Het  was 
perfect, en mijn hart was zo vol 
van Gods liefde. Mensen van 
verschillende culturen en naties 

kwamen samen, maar ze leken allemaal één in de 
Here. Ze voelden zich als een familie en in de eenheid, 
voelde ik mij echt gelukkig. Het was meer dan een 
zegen voor mij. Het was als een droom.

Toen ik zeven jaar was, leed ik aan coeliakie. Het 
maakte mij zo extreem zwak, dat ik zelfs niet meer 
geopereerd kon worden. De dokter zei dat er geen 
behandeling voor mij was en vertelde mijn familie 
om mij mee naar huis te nemen. In die tijd, was mijn 
zuster in Korea en ontving het gebed van Dr. Jaerock 
Lee over mijn foto. Ik begon snel te herstellen en 
spoedig werd ik gezond en verliet het ziekenhuis.

Sinds ik terug tot leven ben gekomen, heb ik 
gehoopt om een bezoek te brengen aan de Manmin 
Centrale gemeente in Korea. Mijn hoop is dit jaar 
werkelijkheid geworden. Ik prijs God samen met mijn 
Senior Pastor en de Manmin leden en ik voelde zo’n 
dankbaarheid en geluk.

“Ik was stervende, 
maar nu ben ik hier! 

Mijn droom is vervuld!”
Lahore, Pakistan

Zuster Sehrish Cynthia


