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Het krachtige werk waardoor de orkaan tot rust werd 
gebracht verscheen in verschillende pers media

inclusief The Washington Post!

Senior Pastor Dr. Jaerock Lee 
ontmoette de levende God nadat hij 
zeven jaar leed aan ziekten. Toen hij 
God ontmoette, werd hij van al zijn 
ziekten genezen en riep God hem 
als een pastor. In 1982 richtte hij de 
Manmin gemeente op, en door zijn 
vasten en bidden, heeft de gemeente 
talloze tekenen, wonderen en krachtige 
werken laten zien en is nu uitgegroeid 
tot een mega-gemeente. Dr. Lee heeft 
vele campagnes gehouden waarbij 
honderdduizenden of zelfs miljoenen 
mensen aanwezig waren in vele 
landen, inclusief de USA, Rusland, 
India, Pakistan, en Kenia.

Door  z ijn  gebed  werden  vele 
ongeneselijke en terminale ziektes 
zoa ls  A I DS genezen ,  en  slecht 
gezichtsvermogen werd hersteld. 
De lammen gingen wandelen en 
springen, de doven gingen horen, 
en onvruchtbare vrouwen kregen 
baby’s. Het gebed bracht zoete regen 

in gebieden die ernstige droogte 
ervoeren en zelfs stortregens werden 
gestopt .  Zulke ontzagwek kende 
werken van de Heilige Geest die door 
zijn gebed werden gemanifesteerd, 
z ijn bekend bij  mensen over de 
hele wereld, en velen hebben hun 
gebedsverzoeken gestuurd wanneer ze 
rampen ondergingen.

Begin september 2017, waren vele 
mensen in de USA angstig omdat 
een buitengewone krachtige orkaan, 
genaamd “Irma” het zuidoostelijke 
deel van het land binnen stormde. Om 
de grote ramp te ontwijken, zonden de 
pastors van de USA gebedsverzoeken 
naar Dr. Jaerock Lee. Nadat hij had 
gebeden, veranderde orkaan Irma 
haar richting, zwakte af, en werd 
vernietigd. Uiteindelijk, ontkwam 
de USA aan een ramp. Zelfs voor dit 
ontzagwekkende werk, hebben de 
Amerikaanse pastors en gelovigen 
verschillende keren zulke werken 

ervaren. In oktober 2016, zwakte 
de orkaan Matthew in een dag af, 
nadat Dr. Lee had gebeden. Orkanen 
Joaquin in 2015, Irene in 2011 en 
Gustav in 2008 hadden weinig tot 
geen negatieve effecten vanwege zijn 
gebed.

Dit werk van God bet ref fende 
orkaan Irma werd gedrukt door The 
Washington Post en gepubliceerd 
op 6 oktober. De titel was “Orkaan 
Irma stierf uit door het gebed van de 
Koreaanse pastor Dr. Jaerock Lee.”

T h e  Wa s h i n g t o n  Po s t  wo r d t 
beschouwd als een van de leidende 
dagelijkse Amerikaanse kranten, 
samen met The New York Times en 
The Wall Street Journal. 

Het krantenartikel rapporteerde dat 
orkaan Irma, de sterkste orkaan onder 
de orkanen die hebben plaatsgevonden 
in de Atlantische Oceaan, een groot 
verlies zou veroorzaken, maar het 
zwakte af en verdween nadat Dr. 

Jaerock Lee, bekend als “de pastor van 
kracht”, ervoor bad, zoals de pastors 
in de USA hadden verzocht.

Het k rantenar t ikel bevat te een 
getuigenis gegeven door Dr. Mikhail 
Morgulis, Oprichter van Spiritual 
Diplomacy, die in Florida leeft. Dr. 
Lee’s werk die de ramp in het DR 
Congo verdreef werd ook vermeldt als 
deel van een interview met Sebastian 
Impeto, leider van de Christelijke Partij 
in DR Congo, die zei, “In 2014, was 
het Ebola virus een ramp in mijn land. 
Ik zond het gebedsverzoek naar Dr. 
Jaerock Lee en door zijn gelovig gebed, 
kwam het aantal slachtoffers en doden 
tot een einde.” 

De artikels werden gerapporteerd 
door Assist News Service in Amerika 
(www.assistnews.net); Chr ist ian 
Telegraph (www.christiantelegraph.
com), en een leidend media in Canada; 
K NS News  (w w w.k n s . t v);  T h e 
Christian Press, en andere pers media. 
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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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Jezus leed onder de kruisiging in de 
voorziening van God, die de mensheid, 
die zondaren waren geworden, wilde 
redden. Wat is dan de betekenis van de 
voorziening waarin Jezus met Zijn handen 
en voeten vastgenageld werd?

1. De reden waarom Jezus met Zijn 
handen en voeten vastgenageld werd

De meeste vor men van execut ie 
eindigen in een relatief korte tijd zonder 
veel pijn in het lichaam te veroorzaken. De 
kruisiging echter brengt een ondragelijke 
hoeveelheid aan pijn gedurende een lange 
tijd. Wanneer beide handen en voeten van 
een persoon vastgenageld worden aan een 
houten kruis, welke dan rechtop getrokken 
wordt in de grond, gaat zijn gehele gewicht 
naar de onderkant van het lichaam en 
veroorzaakt zelfs nog meer pijn op de 
plaatsen waar de nagels zijn geslagen. 
Bovendien, terwijl de beulen proberen te 
voorkomen om de vitale lichaamsdelen te 
nagelen, bloedt de persoon voortdurend 
en is onderworpen aan pijn en het lijden 
duurt tot het moment dat hij zijn laatste 
adem uitblaast.

Waarom moest Jezus met Zijn handen 
en voeten vastgenageld worden? Het 
was om de mensen te verlossen van alle 
zonden die zij pleegden en zouden plegen 
met hun handen en voeten.

Marcus 9:43-45 zegt, “En indien uw 
hand u tot zonde verleidt, houw haar af. 
Het is beter, dat gij verminkt ten leven 
ingaat, dan dat gij met uw twee handen 
ter helle vaart, in het onuitblusbare vuur, 
[waar hun worm niet sterft en het vuur 

niet wordt uitgeblust.] En indien uw voet u 
tot zonde zou verleiden, houw hem af. Het 
is beter, dat gij kreupel ten leven ingaat, 
dan dat gij met uw twee voeten in de hel 
geworpen wordt.” De zondeloze Jezus 
verloste ons van onze zonden die wij 
plegen met onze handen en voeten doordat 
Hij vastgenageld werd met Zijn handen en 
voeten en dood bloedde.

Daarom, iedereen die Jezus heeft 
aangenomen als zijn Redder kan vergeving 
ontvangen zonder zijn handen en voeten 
te moeten afhouwen wanneer hij zich 
bekeerd, en kan zelfs afrekenen met alle 
zonden door de kracht van de Heilige 
Geest. Om de vergeving van onze zonden 
te ontvangen en te voorkomen dat we in 
het vuur van de hel worden geworpen, 
onderwierp Jezus Zich aan het vreselijke 
lijden aan het kruis. 

En toch, leven velen onder degenen die 
hun geloof in Jezus belijden en beweren 
zich te bekeren van hun zonden met hun 
mond, maar leven toch nog onder zonde. 
1 Johannes 1; 6 vertelt ons, “Indien wij 
zeggen, dat wij gemeenschap met Hem 
hebben en in de duisternis wandelen, 
dan liegen wij en doen de waarheid niet.” 
Wanneer u werkelijk gelooft dat Jezus met 
Zijn handen en voeten werd vastgenageld 
en leed aan het kruis vanwege uw zonden, 
dan kunt u nooit meer opnieuw zondigen. 

2. Wandelen in het licht om vrijgezet 
te worden van de vloek van de Wet

De zondeloze Jezus werd voor ons 
vervloekt door te sterven aan het houten 
kruis, en wij, die dit geloven hebben 
vergeving van al onze zonden gekregen 
en zijn vrijgezet van de vloek van de wet. 
Degenen die geloven en dus Jezus als hun 
Redder hebben aangenomen zijn verlost 
van ziekten, kwellingen, armoede en alle 
andere soorten van rampen. 

Daarom, zijn Gods kinderen, die de 
Here hebben aangenomen en leven door 
Gods Woord, altijd onder Zijn wakende 
ogen. Wanneer moeilijkheden en lijden 
op hun weg komen, zelfs wanneer zij 
door Gods Woord leven, dan zijn deze 
moeilijkheden bedoeld om zegen voort te 
brengen. Jakobus 1:12 zegt, “Zalig is de 
man, die in verzoeking volhardt, want, 
wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal 
hij de kroon des levens ontvangen, die Hij 
beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.” 
Zoals gezegd, zal het overwinnen van 

de beproevingen met dankbaarheid 
zegeningen voortbrengen voor zowel de 
geest als het vlees.

Wat zou u doen als beproevingen en 
lijden op uw weg kwamen, omdat u faalde 
om te leven door Gods Woord? Het is 
dan tijd om u snel te bekeren en u af te 
keren van uw vroegere wegen. Eens u de 
muur van zonden vernietigt en bidt door 
geloof, kunnen de beproevingen en lijden 
niets anders dan verdreven worden. In 
sommige gevallen, ondergaat u misschien 
moeilijkheden, maar niet vanwege uw 
zonden, maar door ongelukken. Zelfs 
in zulke tijden, zal God Zijn werk doen 
overeenkomstig uw geloof als u in Hem 
vertrouwd. Terwijl Jezus dus vervloekt 
werd aan het kruis, kan iedereen vergeving 
van zijn zonden ontvangen door geloof en 
vrijgezet worden van de vloek van de wet.

Betekent dit dat onze belijdenis, 
“Here, ik geloof!” ons onvoorwaardelijke 
vergeving garandeert? Zoals de Bijbel ons 
vertelt in 1 Johannes 1:7, “Maar indien wij 
in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht 
is, hebben wij gemeenschap met elkander; 
en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt 
ons van alle zonde,” is de vergeving van 
zonden onder de voorwaarde van ons 
“wandelen in het Licht.” Nergens in de 
Bijbel vinden we dat we redding kunnen 
ontvangen ondanks dat we zondigen.

Jezus vertelt ons in Mattheüs 7:21, “Niet 
een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal 
het Koninkrijk der hemelen binnengaan, 
maar wie doet de wil mijns Vaders, die in 
de hemelen is.” Dus, vergeving zal alleen 
gegeven worden en volmaakte redding 
worden vervuld als wij Jezus als onze 
Redder aannemen, ons van onze zonden 
bekeren, ernaar streven om nooit meer te 
zondigen, en wij in het Licht wandelen.

3. De verschillen in wat gesproken 
werd in de Bijbelse verslagen over de 
twee rovers

To e n  J e z u s  g e k r u i s i g d  w e r d , 
verzamelden zich vele mensen en lasterden 
en bespotten Jezus. Aan beide zijden van 
Jezus was een kruis waaraan twee rovers 
werden gekruisigd. We kunnen hierover 
lezen in Mattheüs 27:44, “Op dezelfde 
wijze beschimpten Hem ook de rovers, die 
met Hem gekruisigd waren.” Vanuit Lucas 
23:39-43, lezen we dat een van de rovers 
Jezus “lasterde” en de andere rover “hem 
bestrafte.”

Hoe kunnen deze verschillen in de 
verslagen worden uitgelegd? Dit was 
deel van Gods werk zodat de lezers in de 
toekomstige generaties een levendiger 
beeld van de gebeurtenis zouden hebben. 
Schets een beeld in uw denken: drie 
kruisen bovenop Golgotha, een grote 
menigte erom heen als getuige van de 
dreigende execties. Er waren Romeinse 
soldaten die een vloed van toeschouwers 
tegenhielden met hun speren en schilden.

Onder zo’n rumoerige omstandigheden, 
zou een persoon die aan de ene zijde van 
een rover stond in staat geweest zijn om 
duidelijk te horen wat er door de rover 
werd gezegd, maar waren de woorden 
van de andere rover niet zo duidelijk. Met 
andere woorden, de berouwvolle rover die 
de andere spottende rover bestrafte, klonk 
alsof de berouwvolle rover eigenlijk Jezus 
aan het bestraffen was. En toch de mensen 
die aan de kant van de berouwvolle rover 
stonden, konden duidelijk de woorden 
van beide rovers en Jezus horen en 
maakten een nauwkeurige opname van de 
gebeurtenis.

Natuurlijk, is de almachtige God in staat 
om de Schrijver van de Bijbel elk detail 
te openbaren. Door zulke verschillen toe 
te staan in de verslagen, heeft God het 
echter mogelijk gemaakt voor mensen 
die de Bijbel lezen door de inspiratie van 
de Heilige Geest om een levendig beeld 
te hebben van Jezus’ kruisiging welke 
vergelijkbaar is met een fi lm op een groot 
scherm in een goed-toegerust theater.

Daarom, wanneer we delen in de Bijbel 
tegenkomen die niet in overeenstemming 
zijn met onze manier van denken, in 
plaats van ze te oordelen met vleselijke 
gedachten en normen, behoren wij eerst 
de geestelijke betekenis te begrijpen in de 
inspiratie van de Heilige Geest.

Gel iefde broeders en z usters  in 
Christus, nu wij de reden geleerd hebben 
waarom Jezus werd vastgenageld met Zijn 
handen en voeten, zouden wij vergeving 
van onze zonden moeten ontvangen door 
dit te geloven. Ik bid in de naam van de 
Here dat uw handen en voeten gezegende 
boodschappers zullen zijn die de liefde van 
onze Redder verspreiden, en dat u Gods 
Woord zult begrijpen door de inspiratie 
van de Heilige Geest en dat u zult genieten 
van alle autoriteit en zegeningen welke u 
als een kind van God hebt gekregen. 

De reden waarom Jezus door Zijn 
handen en voeten genageld werd

“Maar om onze overtredingen 
werd hij doorboord, om onze 

ongerechtigheden verbrijzeld; de 
straf die ons de vrede aanbrengt, 

was op hem, en door zijn striemen 
is ons genezing geworden.” 

(Jesaja 53:5)

Senior Pastor Dr. Jaerock Lee

●●●
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Rev. Dr. Martin Francisco Álvarez

■ Rector van de Southern Cone of Latin        
    Universiteit van Theologie
■ Voorzitter van de Pastors’ Vereniging 
    van Florencio Varela
■ Ere consul van het Republiek van 
    Burundi in Argentinië
■ Een lid van het Organiserende Comité 
    van Dr. Jaerock Lee’s 
    Opwekkingssamenkomst in 1996 en 1997

“Ik ontmoette Dr. Jaerock Lee opnieuw na 21 jaar!
Hij is warm en vriendelijk 
en zijn kracht is groter geworden!”

◈ Hoe voelt u zich tijdens dit eerste 
b e zoek aan de  Manmin C entr ale 
Gemeente? 

Ik voel me heel gelukkig en dankbaar 
om opnieuw bij Dr. Jaerock Lee te zijn 
tijdens het 35ste jubileum van de Manmin 
Centrale Gemeente. Ik verlangde er de laatste 
eenentwintig jaar naar om deze gemeente van 
overstromende liefde te bezoeken, en mijn lang 
gekoesterde verlangen is vervuld. Het is een 

grote zegen en eer voor mij.

◈ U ontmoette Dr.  Lee opnieuw na 
eenentwintig jaar. U moet wel emotioneel 
geweest zijn. 

Ja, dat ben ik. In 1996, ontmoette ik Dr. Lee 
in Argentinië voor de eerste keer. Ik had een 
sterk gevoel dat hij een speciale man van God 
is. Sindsdien, zijn er 21 jaren voorbij gegaan. 
Zijn kracht is zelfs nog groter geworden, en zijn 
bediening is op grote wijze uitgebreid.

Ik ontmoette hem opnieuw tijdens dit bezoek aan 
Korea. Het voelde alsof ik mijn vader ontmoette. 
Zijn ogen op mij en zijn liefde die ik voelde raakten 
mijn hart diep, alsof ik bij mijn vader en mijn familie 
was. Ik had niet alleen respect voor hem, maar ik 
voelde alsof hij mijn familie was. De emotie raakte 
mijn hart diep.

◈ We hebben gehoord dat u net een 
Manmin branche gemeente hebt geopend in 
Argentinië. 

Terwijl ik mij voorbereidde op de samenkomsten 
die gehouden werden in Argentinië in 1997, 
vertaalde en bewerkte ik Dr. Lee’s boeken en 
gecorrigeerde Manmin Nieuwsbrieven in het Spaans. 
Door deze gelegenheid, was ik betrokken bij de 
bediening van Manmin. Het was heel anders dan 
Manmin zien vanaf de buitenkant als toeschouwer. 
Ik voelde me geweldig en gezegend op een ander 
niveau.

Gebaseerd op mijn ervaring met Manmin, hield 
ik twee maanden geleden de eerste samenkomst 
onder de naam van Manmin’s Branche gemeente 
in Argentinië. Ik ben van plan om te preken over 
de bediening van Manmin en Dr. Lee’s woord van 
leven.

◈ Kunt u vanuit het standpunt van rector 
van een theologisch seminarie commentaar 
geven over Dr. Lee’s boodschappen?

Deze generatie is dorstig naar de waarheid van 
God. Er zijn vele valse pastors en profeten die 
mensen in deze eindtijd misleiden. Ik heb nog nooit 
eerder zo’n woorden van leven gehoord als in Dr. 
Jaerock Lee’s boodschappen. Zijn boodschappen en 
zijn boeken zijn vol van het Woord des leven, welke 
de Waarheid is. Het heiligheid evangelie dat hij heeft 
gepreekt is zo waardevol dat geen enkele andere 
theologische theorie zoals progressief Christendom 

en liberale theologie het kunnen vergelijken. Het 
vertelt ook uitvoerig over onze relatie met God op 
een hele begrijpbare manier. Het legt duidelijk de wil 
van God uit, hoe te leven naar Zijn wil, en het doel 
van een Christelijk leven.

Ik ben de rector van de Southern Cone of Latin 
Universiteit van Theoplogie. De LUT voorzitter Dr. 
Manuel Tigerino wil ook samenwerken met Manmin 
Internationale Seminarie.

◈ Wat denkt u over de krachtige werken 
die overvloedig plaats vinden boven tijd en 
ruimte in Manmin? 

Niet zomaar iedereen kan bidden zoals Dr. Lee dat 
doet. Het is alsof alles gedaan wordt overeenkomstig 
Gods proclamatie. Her is ook zoals Elia’s gebed 
welke de hemel opende en een vrouw werd gezegend 
om een kind te baren zoals Eliza profeteerde. God 
antwoordt de gebeden van Dr. Lee, de man van God.

◈ Hoe was het bezoek bij het Muan Zoete 
Water locatie?

Ik proefde het water uit een bron die het gebed van 
Dr. Lee niet had ontvangen, welke dicht bij de Muan 
Zoete Water Bron in Muan lag. Het was niet alleen 
zout, maar zelfs bitter. Maar het Muan Zoete Water 
waar Dr. Lee voor gebeden had was zacht en zoet. 
Het voelde verfrissend en verkwikkend alsof ik thuis 
kwam van een vermoeiend dag en een douche had 
genomen.

Ik ervoer ook de geestelijke wereld. Mijn 
geestelijke ogen waren open, en ik zag engelen groter 
dan bomen die in een halve maan vorm stonden op 
de plaats waar het Muan Zoete Water opsprong. Ik 
zag een regenboog om de zon, de zon draaien, en 
een hartvormig beeld in het midden van de zon. Ik 
zag de zon ook gescheiden in verschillende stukken 
net zoals de scheiding van embryos, en het bracht 
mij tot het besef dat onvruchtbare echtparen baby’s 
zouden krijgen wanneer zij het Muan Zoete Water 
zouden drinken. Ik ben er zeker van dat dit Muan 
Zoete Water de kracht van herschepping bevat.

Argentijnse voorgangers Seminarie in 1996

Argentijnse voorgangers Seminarie en opwekkingssamenkomst in 1997

Met Dr. Jaerock Lee en de burgemeester van Florencio Varela

Op 8 oktober, vierde de Manmin Centrale Gemeente haar 35ste jubileumdienst en gaf een 
feestelijke voorstelling. Vele voorgangers en gelovigen namen deel van vele gebieden van 
Korea en drieëntwintig overzeese landen. Onder hen was een voorganger van Argentinië in 
Zuid-Amerika. Hij is Rev. Dr. Martin Francisco Álvarez die werkte als lid bij het Organiserende 
Comité van Dr. Jaerock Lee’s Pastors Seminarie en Opwekkingssamenkomst die eenentwintig 
jaar geleden gehouden werd in Argentinië. Hier is zijn getuigenis.
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“De Heilige Geest leidde mij naar de Manmin Centrale Gemeente!”

“Dr. Jaerock Lee’s boodschappen veranderden mijn hele leven!” 

Op een dag in 2014, keek ik toevallig naar een preek 
op YouTube. Het was een boodschap met de titel “Hel.” 
Ik ontving veel genade van de boodschap welke precies 
overeen kwam met de Bijbel. Ik vroeg me af welke kerk 
het was en wie de voorganger was. Hij was de voorganger 
van de Manmin Centrale Gemeente.

Op de website van de gemeente (www.manmin.org), 
vond ik honderden boodschappen die Senior Pastor Dr. 
Jaerock Lee had gepreekt. Terwijl ik ernaar luisterde, 
dacht ik, “Hij preekt alleen maar de waarheid!” Ik bleef 
naar zijn boodschappen luisteren. Hij antwoordde al mijn 
vragen, die altijd in mijn gedachten bleven hangen. Ik was 
gelukkig.

Ik had infecties van de sinussen en ik nam vele keren per 
jaar antibiotic. Maar door het gebed van de Senior Pastor 
voor de zieken, werd ik genezen. In zijn preken, besefte ik 
waarom ik in geestelijke wanhoop was. Ik was arrogant 
geworden naar mijn staf op de werkvloer. Ik bekeerde mij 
ervan en de Heilige Geest vulde mijn hart. Des te meer 
mijn ziel voorspoedig was, des te meer zegeningen ik 
ontving op mijn werk. 

Ik nam deel aan de Manmin aanbiddingsdiensten en 
Daniel Gebedsdiensten via GCN. De boodschappen van de 
Senior Pastor veranderden mijn hele leven, en ik preekte 
over hem en Manmin overal waar ik kwam.

Ik gaf Dr. Lee’s geschreven preken aan de mensen 
tijdens verschillende christelijke samenkomsten en ze 

Zeven jaar geleden, hoorde ik dat een persoon die op het 
randje van de dood stond, genezen werd door het gebed 
van een pastor. Het betekende dat de pastor de kracht van 
God had. Ik vroeg me af wie hij was, omdat ik ook een 
sterk verlangen had om de kracht van God te laten zien.

Ik wilde ernstig meer over hem weten en vroeg mij af 
wat hem in staat stelde om de kracht van God te laten zien. 
Ik begon onmiddellijk te zoeken en bezocht de website 
van de Manmin Centrale Gemeente, en ik leerde over de 
bediening. Ik luisterde naar de boodschappen van Senior 
Pastor Dr. Jaerock Lee op de website, en ik was erg onder 
de indruk. De tekenen en de wonderen die door hem 
gemanifesteerd werden, waren zelfs nog ontzagwekkender. 

Na verloop van tijd, had ik meer en meer verwachting 
en respect voor Manmin. Ik verlangde ernaar om de 
gemeente te bezoeken, Dr. Lee persoonlijk te ontmoeten 
en te leren over de toekomst visie van Manmin.

Mijn Heer opende de weg, en begin oktober 2017, 
bezocht ik uiteindelijk de gemeente tijdens haar 35ste 
jubileum week met een oudste van mijn gemeente. Toen ik 
Manmin zelf zag en hoorde over de visie van de gemeente, 
was ik vol ontzag.

Wat het meest ontzagwekkende was, was de opofferende 

liefde en toewijding van Dr. Lee. Toen ik hem in persoon 
zag, groette hij mij heel vriendelijk en omarmde mij 
hartelijk. In feite, is hij een succesvolle voorganger en 
heeft de grote kracht van God, maar hij was zo nederig en 
vriendelijk. Zijn gezicht maakte een diepe indruk op mij.

Ik was ook aangeraakt door de feestelijke voorstellingen, 
omdat ik de diepe geestelijkheid voelde. Nadat ik 
Manmin’s nederigheid en liefde ervoer, onderging ik grote 
veranderingen in mijn bediening en mijn persoonlijke 
leven.

Ik had nog nooit zo’n bediening als de bediening van Dr. 
Lee gezien die gepaard gaat met de kracht van de Here, 
tekenen, en wonderen. Manmin is geestelijk en krachtig in 
alle aspecten. Vooral de tekenen, wonderen en de kracht 
van God zijn voortdurend zichtbaar in Manmin, welke 
deze generatie zo nodig heeft. Ik geloof dat Manmin Gods 
ontzagwekkende en glorieuze plan is voor alle mensen van 
alle naties in deze eindtijd.

Ik geloof ook dat de Here een plan heeft voor mij en 
Manmin. Ik zal de leiding van de Heilige Geest blijven 
gehoorzamen, en samenwerken met Manmin zodat de 
voorgangers en gelovigen in Spanje en alle Europese 
landen Manmin en de kracht kennen.

hielden ervan. Wanneer ik zag dat ze gelukkig waren met 
de geestelijke boodschappen, was ik ook gelukkig. Mensen 
houden van zijn boeken, vooral van, De Boodschap van 
het Kruis, De Mate van Geloof, en De Wet van God.

Begin September 2017, voelde ik een grote dankbaarheid 
vanwege het feit dat ik een lid van Manmin ben. Dat komt 
omdat ik beschermd werd van de buitengewone krachtige 
orkaan Irma. Het nieuws rapporteerde een waarschuwing 
voor de mensen die in Naples woonden, omdat er verwacht 
werd dat Orkaan Irma door mijn stad zou gaan. Ze 
waarschuwden ons ernstig om te evacueren.

Vele mensen vertelden ons dat we ons huis moesten 
verlaten omdat er een kanaal achter lag, maar de Senior 
Pastor bad voor ons en ik geloofde dat we beschermd 
zouden worden. Ik bleef in vrede thuis. Normaal gesproken 
overstroomt het kanaal na regen, maar het water in het 
kanaal achter ons huis zakte. Het was ontzagwekkend! Ik 
hoorde ook van mensen die 30 minuten verder op woonden 
van ons huis dat ze moesten weggaan met een boot, omdat 
het water overstroomde. Het maakte mij nog zekerder dat 
we beschermd werden in de ruimte van de herder.

Als ik de Senior Pastor niet had ontmoet, zelfs al las 
ik het vele keren, ik kon de geestelijke betekenissen 
die opgenomen zijn in de Bijbelse Schriftgedeelten niet 
bevatten. Ik zou op het verkeerde pad zijn gekomen zonder 
de leugen in mij te vinden. Ik geef alle dank en glorie aan 
God die mij geroepen heeft als een schaap van Manmin.

Pastor Francisco Lorite Exposito, Maranatha Opwekkingskerk, Spanje

Diacones Soonja Cho, Naples, Florida, USA


