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De jeugd van Manmin vernieuwt de wereld!

Zuster Hanbit Lee (foto #3) is een advocaat. Ze voltooide de trainingen van het 
Judicial Research & Training Institute als een van de 44-jarige afgestudeerden. Ze 
werkt nu voor de Commissie Bescherming van persoonlijke informatie die werkt 
onder het kantoor van de president. 

Zoals ze onderwezen werd door Dr. Jaerock Lee om nederig te blijven, arrogantie te 
vermijden en anderen te dienen, heeft ze geprobeerd om niet te blijven vasthouden aan 
haar gerechtigheid en heeft ernaar gestreefd om te leren van anderen, zelfs wanneer 
er iets gebeurde waar zij zich niet aangenaam bij voelde. Spoedig begonnen mensen 
haar te erkennen. Ze dacht niet dat ze iets bijzonders deed, maar haar kleine daden van 
goedheid leidden tot een goede reputatie op haar gebied. Uiteindelijk werd ze door de 
commissie uitgeroepen tot degene waar de meeste mensen bij binnenkwamen.

“Ik dronk geen alcohol om andere mensen te behagen. Maar God leidde mijn 
wegen in Zijn methode, niet in de wereldse methode. Ik hoop om een advocaat van 
liefde te zijn die hoop kan geven aan vele mensen met de God-gegeven wijsheid.”

Hanbit Lee, advocaat van de commissie bescherming van persoonlijke informatie

Broeder Hosan Jeong (foto #4) is een luitenant bij de politie, die werkt voor het 
Economische criminaliteitsteam van de afdeling voor criminaliteitsonderzoek van het 
politiebureau van Gwanak. Hij was verbaasd toen hij luisterde naar de lezingen van 
Genesis van Senior Pastor Dr. Jaerock Lee op het internet. Nadat hij zoveel genade van 
de boodschappen had ontvangen, registreerde hij zich als lid van Manmin in 2012.

Hij heeft vele verschillende soorten van mensen ontmoet tijdens zijn werk, maar hij 
probeerde hen met goedheid te behandelen en de geur van Christus uit te dragen. In 
2017 ontving hij verschillende citaties. Hij werkt ook getrouw als lid van zijn zending 
in de kerk en wijdt zichzelf toe om de veiligheid van de gemeenteleden te waarborgen. 
Hij zei dat hij altijd de hulp van God ervaart tijdens zijn werk.

“Ik arresteerde gemakkelijk misdadigers, zelfs wanneer het locatie 
volgsysteem niet werkte. Mijn collega’s waren verbaasd, zeggende dat ze nog 
nooit zoiets hadden ervaren. Ik wil de liefde van de Here die aan mij gegeven werd 
gratis doorgeven en de wereld verwarmen als een politieagent.”

Hosan Jeong, afdeling voor criminaliteitsonderzoek van het politiebureau van Gwanak

Zuster Seulgi Kim (foto #2) droomde ervan om God te verheerlijken met dans terwijl ze 
keek naar de voorstelling van het Power Worship Dance Team tijdens haar schooldagen. 
Ze verhuisde naar Seoul toen ze in 2010 naar het college ging en werd lid van het College 
Mission Worship Dance Team en daarna van het Glory Worship Dance Team. In 2015, 
werd ze deel van het Power Worship Dance Team, waarover ze al zolang gedroomd had.

Ongeveer rond diezelfde tijd werd ze ook genezen van tuberculose door het gebed van 
Senior Pastor Dr. Jaerock Lee. Sindsdien heeft ze zichzelf toegewijd om God nog meer 
te verheerlijken met haar voorstellingen. Ze zei dat ze zich zo gelukkig voelt wanneer ze 
de liefde van de Here kan delen door haar dansen, met mensen van verschillende talen en 
culturen.

“Ik voel de grote liefde van God, wanneer ik mensen zie huilen tijdens onze 
voorstellingen, wanneer ik hen zie ontwaken door het heiligheid evangelie en 
wanneer ze de genezende werken van de Heilige Geest ervaren. Ik hoop dat meer 
en meer mensen deze grote liefde van de Here gaan voelen en de mooie hemel 
bereiken.”

Seulgi Kim, Power Worship Dance Team, Uitvoerend Kunst Comité

Broeder Jaeyun Kim (foto #1) studeerde af aan de UCLA, welke een van de beste 
colleges van het westelijke deel van de USA is. Hij behaalde ook zijn master degree 
in dezelfde school in 2015. Terwijl hij als wiskunde leraar werkte in de middelbare 
school, werd zijn vader, zendeling Hangryeol Kim, die in het Californië Manmin 
Zendingscentrum werkte, overgeplaatst naar de Peru Manmin Gemeente, en het 
centrum had een zendeling nodig die hem kon vervangen.

Op 17 december 2017 werd hij overgeplaatst als een leek zendeling naar het 
zendingscentrum door de Manmin Centrale Gemeente. In feite, had hij zich 
vastgehouden aan een visie voor zendingswerk, toen hij een student aan de 
middelbare school was. God herinnerde het en leidde hem om een zendeling te zijn.

“Ik wil een krachtige zendeling zijn en vele mensen in ‘Noord Amerika naar 
de Here leiden door het heiligheid evangelie. Door zo te handelen, hoop ik de 
genade van God terug te betalen, die mij toestond om de herder van liefde en 
kracht te ontmoeten en echt geloof te hebben.”

Jaeyun Kim, Californië Manmin Zendingscentrum in de USA

“Ik wil kracht ontvangen 
en vele mensen in 
Noord Amerika tot 
de Here leiden!”

“Ik voel me gelukkig 
wanneer mensen de liefde 

van de Here voelen 
in mijn dansen!”

“Ik hoop een advocaat 
van liefde te worden om 

vele mensen hulp en 
hoop te geven!”

“Want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt” (Filippenzen 2:13).
De jong volwassenen van Manmin houden vol in de wereld, omdat ze het heiligheid evangelie hebben geleerd en vele tekenen, 

wonderen en krachtige werken hebben ervaren. Laat ons eens naar de getuigenissen luisteren van vier jonge mensen die de geur 
van Christus hebben uitgedragen op hun eigen grond en de voortgang van hun heilige doelen voor de glorie van God. 
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“Als een politieagent 
verlang ik ernaar om de liefde 
van de Here die ik ontvangen 

heb, gratis uit te delen!”
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Adres: 29, Digitale-ro 26-gil, Guro-Gu, Seoul, Korea, 08389
Telefoon: 82-2-818-7047
Fax: 82-2-818-7048 
Website: www.manmin.org/english/www.manminnews.com
Email: manminen@manmin.kr
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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 die in deze wereld gekomen 
was als de Redder van de mensheid, liet 
een paar woorden achter die uitgedrukt 
werden kort voordat Hij Zijn laatste 
adem aan het kruis uitblies, en ze zijn 
bekend als “De laatste zeven woorden 
aan het kruis.” Hij wilde geestelijk 
leven in de mensheid planten zelfs tot 
Zijn laatste moment aan het kruis. Laat 
ons vandaag verder gaan met de vierde, 
vijfde en zesde woorden van Jezus 
nagelaten aan het kruis.

Het vierde woord: “ELI, ELI, 
LAMA SABACHTHANI?”

Jezus’ Woorden “ELI, ELI, LAMA 
SABACHTHANI?” in Matteüs 27:46, 
wat vertaald wil zeggen, “MIJN GOD, 
MIJN GOD, WAAROM HEBT GIJ 
MIJ VERLATEN?” 

Jezus sprak deze woorden niet uit 
tot God als een vorm van bittere klacht 
of om Zijn kwelling mondeling uit te 
drukken. In feite, is er een geestelijke 
betekenis die van groot belang is, 
opgenomen in deze woorden.

Op dat moment, was het ongeveer 
zes uur sinds Jezus eerst aan het kruis 
werd genageld en hing (Marcus 15:25-

34). Ondanks dat Hij niet voldoende 
kracht had, toch “riep Hij het met een 
luide stem uit,” deed Jezus dit om 
alle mensen te herinneren en hen te 
laten begrijpen waarom God Hem had 
verlaten en waarom Hij onderworpen 
moest worden aan de kruisiging.

Jez us  werd  gek r u is igd  om de 
mensheid van hun zonden te verlossen. 
Zoals de gehele mensheid voorbestemd 
was om door God verlaten te worden 
in overeenstemming met de vloek van 
de wet, werd Jezus omwille van ons, 
vervloekt en verlaten door God. Om 
alle mensen hieraan te herinneren, 
“Riep Jezus het uit met een luide stem.”

Vervolgens, “riep Jezus het uit met 
een luide stem” omdat talloze mensen 
nog steeds bevriend zijn met de wereld 
en op het pad van dood wandelen, 
ondanks dat God Zijn enig geboren 
Zoon gaf voor zondaren. Jezus wilde 
dat alle zielen zich bewust zijn van de 
reden waarom Hij gekruisigd werd, 
Hem aannemen als hun Redder, en het 
eeuwige leven verkrijgen. Om die reden 
riep Jezus met luide stem, “ELI, ELI, 
LAMA SABACHTANI?”

Wanneer we geloven vanuit het hart 
dat Jezus door God verlaten werd en 
gekruisigd werd vanwege onze zonden, 
moeten we niet langer verblijven te 
midden van de zonden, maar een 
geheiligd leven leven en Zijn kind 
worden, die God “Vader” kan noemen. 
We moeten er ook een punt van maken 
om de boodschap van het kruis ijverig 
te verspreiden om al die zielen die op 
het pad van de dood zijn, te leiden naar 
het pad van redding.

Het vijfde woord: “Mij dorst.”
Wanneer iemand een aanzienlijke 

hoeveelheid bloed verl iest ,  l ijdt 
hij extreme dorst. Kunt u zich nu 
voorstellen hoe dorstig Jezus geweest 
moet zijn, terwijl Hij aan een kruis 
genageld werd en hing in de droge 
lucht van Israël, onder de schroeiende 
zon voor uren? En toch leed Jezus 
niet alleen onder natuurlijke dorst; 
er is een geestelijke betekenis in Zijn 
woord, “Mij dorst.” Zijn woorden zijn 
geestelijk van natuur, en vermanen ons 
om Zijn dorst te lessen door de prijs van 
Zijn bloed terug te betalen.

Hoe kunnen we dan de “prijs van 
het bloed van Jezus terugbetalen”? 

Toen Jezus Zijn bloed liet vloeien om 
de gehele mensheid, de zondaren te 
redden, moeten we uitzoeken en het 
evangelie verkondigen aan al degenen 
die anders in de hel terecht komen. 
Bovendien, kunnen we het evangelie 
“onrechtstreeks” verkondigen door te 
bidden voor de zielen en God offers 
brengen voor het zendingswerk.

Toen Jezus zei, “Mij dorst,” doopten 
enkele mensen die vlakbij stonden een 
spons vol met zure wijn en brachten het 
met een hysoptak naar Zijn mond. Jezus 
ontving de zure wijn niet om de dorst 
te lessen, maar Hij aanvaardde een 
smaak van zure wijn om de geestelijke 
verklaring te vervullen welke door een 
profetie in het Oude Testament was 
opgenomen (Psalm 69:21), “Ze lieten 
mij in mijn dorst azijn drinken.”

Dat Jezus “de zure wijn ontving” 
getuigt van het feit dat Jezus de zure 
wijn dronk en Hij het mogelijk maakte 
voor ons om nieuwe wijn te drinken. 
De “zure wijn” symboliseert de wet van 
het Oude Testament, terwijl “de nieuwe 
wijn” de wet van liefde van het Nieuwe 
Testament symboliseert, welke door 
Jezus Zelf werd vervuld. 

Overeenkomstig de wet van het Oude 
Testament, moesten alle zondaren 
gestraft worden voor hun zonden en 
werd de verlossing van hun zonden 
volbracht door het bloed van dieren die 
zij aan God offerden. Toen Jezus Zelf 
een verzoenoffer werd en ons verloste 
van de vloek van de wet met Zijn dood 
aan het kruis, “ontving Jezus echter de 
zure wijn” voor ons.

Daarom zullen wij vergeven worden 
van onze zonden, wanneer we in Jezus 
Christus geloven en ons bekeren van 
onze zonden van het hart. Dit is de 
handeling van “het drinken van de 
nieuwe wijn” en om ons te verlichten 
van dit feit, zei Jezus, “Mij dorst” en 
ontving Zelf de zure wijn.

H e t  z e s d e  w o o r d :  “ H e t  i s 
volbracht!”

Johannes 19:30 zegt, “Toen Jezus dan 
de zure wijn genomen had, zeide Hij: 
Het is volbracht! En Hij boog het hoofd 
en gaf de geest.” Door te zeggen “Het 
is volbracht!”, verwees Jezus naar hoe 
Hij de voorzienigheid van de verlossing 
van de mensheid had volbracht en de 
wet door liefde had vervuld.

Om “he t  l oon  van  de  zonde” 
(Romeinen  6 :23) ,  moes ten  a l le 
zondaren de straf van dood ontvangen 
en naar de hel gaan. Gods kinderen, 
moesten voor lange tijd kleinvee of 
een schaap doden en het bloed van de 
dieren offeren voor de vergeving van 
hun zonden, maar Jezus verloste ons, 
zondaren, van de vloek van de wet door 
Zichzelf op te offeren om gekruisigd te 
worden (Hebreeën 7:27).

De stappen die Jezus nam, waren 
van groot belang, om de mensheid te 
verlossen van hun zonden en werden 
bereikt door Zijn onvoorstelbare en 
onverklaarbare liefde. De dierbare 
Zoon van God kwam in deze wereld, 
verdroeg de kwelling van de arrestatie 
en geseling door de zondaars zelf, 
terwijl er een doornenkroon op Zijn 
hoofd werd gezet en spijkers in Zijn 
handen en voeten had. 

We hebben het recht ontvangen om 
de Hemel te ontvangen door ons geloof 
in Jezus Christus, die in Zijn prachtige 
liefde en offer voor ons, de dood 
overwon. Wat moeten we dan doen? 
Toen Jezus de volledige voorziening 
van God met liefde vervulde en offerde, 
en de Koning der koningen en de Here 
der heren werd, moeten wij, die gered 
zijn door Hem ook Gods wil volkomen 
vervullen.

Gods wil voor ons is volmaakte 
heiligheid en volmaakte getrouwheid. 
We behoren de negen vruchten van de 
Heilige Geest te dragen, geestelijke 
liefde te bereiken, en de Zaligspreking 
te vervullen. Zoals Hij ons vertelde, 
moeten we getuigen van de Here 
zijn tot het uiterste der aarde en elke 
inspanning ondernemen om zielen te 
redden. Alleen dan kunnen we onszelf 
volkomen voorbereiden als Zijn bruid, 
onze God-gegeven plichten volkomen 
uit te dragen, en op de dag van Zijn 
wederkomst, tegen Hem belijden, “Het 
is volbracht!”

Broeders en zusters in Christus, door 
de geestelijke betekenis van Jezus’ 
“laatste zeven woorden aan het kruis” te 
grijpen en ze in uw hart te graveren, bid 
ik in de naam van de Here, dat een ieder 
van u een leven zal leiden dat gepast 
is in Gods ogen en voor eeuwig zullen 
verblijven bij de Here in de allermooiste 
hemelse verblijfplaats.

●●●

Jezus’ laatste zeven woorden 
aan het kruis (3)

“Omstreeks het negende uur 
riep Jezus met luider stem, 

zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? 
Dat is: Mijn God, mijn God, 

waarom hebt Gij Mij verlaten?” 
(Matteüs 27:46)

“Hierna zeide Jezus, daar Hij wist, 
dat alles reeds volbracht was, 
opdat de Schrift vervuld zou 

worden: Mij dorst!... Toen Jezus 
dan de zure wijn genomen had, 
zeide Hij: Het is volbracht!...” 

(Johannes 19:28-30)

Senior Pastor Dr. Jaerock Lee
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Diaken Changkeuk Maeng, 
69 jaar, Chinese Deelgemeente, 

Manmin Centrale Gemeente

Op 26 december 2017, ging 
ik naar buiten om te gaan 
werken. Ik voelde mijn lichaam 
naar links neigen, dus ik ging 
toch maar terug naar huis. 

Onderweg voelde ik verlamming in mijn benen en tong. Ik 
kon de trappen niet meer op noch spreken.

Het lukte mij om thuis aan te komen. Mijn dochter belde 
119 voor een ambulance, en ik werd in alle spoed naar het 
ziekenhuis gebracht. Het was een herseninfarct. De dokter 
zei dat de hersencellen in drie delen van mijn hersenen 
waren beschadigd en het zou niet meer volledig genezen. Hij 
voegde er ook aan toe dat ik geen normaal leven meer zou 
kunnen leiden.

Op 29 december om 17.00 u ontving ik het gebed van 
Senior Pastor Dr. Jaerock Lee. Na het gebed, werden mijn 
benen versterkt, en kon ik wandelen zonder enige begeleiding 
van iemand. Mijn lichaam neigde ook niet meer naar links.

Na de vrijdagnachtdienst op 30 december, gaf ik de Senior 
Pastor een hand en mijn verlamde tong werd ook normaal. Ik 
kon weer normaal spreken. Halleluja!

Diacones Songyee Jung, 
40 jaar, Canaan Zending, Manmin Centrale Gemeente

De laatste twee jaren, had ik soms 
echt ernstig maagzuur. Na een tijd, 
verspreidden de symptomen zich 
zelfs in mijn keel. Ik voelde het 
branden in mijn keel en iets bewegen. 
Ik voelde me misselijk. Wanneer ik 
op bed lag, kwam de maaginhoud 
terug in de esophagus en ik voelde 

ernstig brandend gevoel op mijn borst. Ik kon niet neerliggen, 
wanneer ik sliep. 

In September 2016, onderging ik een gastroscopisch 
onderzoek, welke brandend maagzuur openbaarde. Er was 
een ernstige ontsteking en bloeding in mijn esophagus. Ik 
nam medicijnen, maar het werd niet beter. In augustus 2017, 
onderging ik opnieuw een gastroscopisch onderzoek, en het liet 
nog steeds littekens in mijn maag en esophagus zien.

Op 30 december 2017 ontving ik het gebed van Dr. Jaerock Lee 
na de vrijdagnachtdienst. De 
volgende ochtend, ontdekte 
ik dat het brandend maagzuur 
en de andere symptomen weg 
waren. Ik voelde niets meer 
in mijn keel en het voedsel 
ver teerde goed. Ik werd 
genezen van het brandend 
maagzuur door het gebed van 
de Senior Pastor!

Broeder Juyeong Jung, 
14 jaar, Deelgemeente 9, 

Manmin Centrale Gemeente

Op 4 november 2017, deed 
ik mijn rechterarm pijn toen ik 
van de glijbaan in de speeltuin 
viel. De dokter zei dat mijn arm 
volledig gebroken was en dat ik 
een operatie moest ondergaan. 

Hij voegde eraan toe dat zonder de operatie mijn arm zou stoppen 
met groeien en korter zou worden dan de andere, of de arm 
zou geamputeerd moeten worden of kreupel worden. Ik wilde 
genezing ontvangen van God, dus ik ging naar huis. Ik ontving 
het gebed van de Senior Pastor Dr. Jaerock Lee welke opgenomen 
was op het Automatisch antwoordapparaat. Na het gebed, werd 
de pijn geleidelijk aan minder en verdween. Diezelfde avond viel 
ik in slaap.

De dokter had mij verteld dat mijn arm gebroken was, en het 
ernstige pijn zou veroorzaken. Maar ik had helemaal geen pijn. Ik 
ging naar de Daniel Gebedsdienst en bekeerde mij. Ik barstte in 
tranen uit.

Op 17 november, zond ik een gebedsverzoek naar de Senior 
Pastor die aan het bidden was in de bergen in het gebedshuis. Op 
2 december, werd er een röntgenfoto gemaakt. De dokter zei dat 

de beenderen van mijn arm perfect en goed waren. Halleluja!

“Ik werd genezen van brandend 
maagzuur door het gebed!”

“Mijn rechterarm was gebroken 
maar de delen werden volledig 

verenigd zonder operatie!”

“Ik werd genezen van verlamming 
veroorzaakt door een beroerte!”

▶ Het teken van een 
herseninfarct in de witte 
massa van de hersenen 

van basale kernen en de 
achterkant van de rechter 

laterale ventrikel van de 
hersenen.

▲ bloeding en ontsteking in 
de overgangszone tussen 
de maag en esophagus.

Voor het gebed

Voor het gebed

▶ Het einde van 
de humerus was 

volledig gebroken en 
verplaatst.

▶ De gebroken delen hadden 
voldoende botgenezende 

vloeistof, en geen 
teken van verkorting.

Voor het gebed

Na het gebed

Overvloedige 
bewijzen 
van de 

levende God

Zoals Jezus zei in Johannes 11:40, 

“Heb Ik u niet gezegd, dat gij, 

indien gij gelooft, de heerlijkheid 

Gods zien zult?” kan het 

geloof in God onvoorstelbare, 

ontzagwekkende werken 

van God brengen. 

Manmin leden in en buiten 

Korea hebben zo’n grote 

kracht van God ervaren voor 

wie alles mogelijk is. Ze werden 

genezen van ziekten, 

ontvingen antwoorden en 

zegeningen, en werden 

beschermd van ongelukken 

of ziekten. 

Hier zijn enkele van hun 

getuigenissen.

Door ontelbare uren van gebed te offeren en perioden van 
vasten, ontving Dr. Jaerock Lee de uitleg van de Schriften van 
God, door de inspiratie van de Heilige Geest. Al zijn geestelijke 
boodschappen zijn beschikbaar op de website van www.
manmin.org welke vele mensen in staat heeft gesteld om naar de 
boodschappen te luisteren en geestelijke genezing, verandering 
en leven te ervaren.

                               
Broeder Victor Chevchigashev, 46 jaar, Rusland, 

luisterde naar Dr. Jaerock Lee’s boodschappen via CNL en 
TBN Rusland welke Christelijke uitzenders zijn voor Russisch 
sprekende mensen. Hij was verbaasd door de diepe geestelijke 
boodschappen. Hij zei, “Dr. Lee zag er heel nederig en 
betrouwbaar uit, en hij gaf duidelijke antwoorden op de vragen 
die ik voor een lange periode had over de Bijbel.” Hij ervoer ook 

genezing. Hij leed aan zwelling 
van zijn vingers en een ontsteking 
van zijn nagels door zijn werk 
en had ook psoriasis op zijn 
benen. Maar hij werd van dit alles 
genezen.

Sinds zijn familie als Manmin 
leden geregistreerd zijn, hebben 
ze deelgenomen aan de Manmin 

aanbiddingsdiensten via het internet en verspreiden het heiligheid 

evangelie met hun buren.

Diaken Jongyeong Park, 43 jaar, Deelgemeente 32 van de 
Manmin Centrale Gemeente, zei dat hij zich niet gelukkig voelde 
als hij een andere gemeente bezocht. Hij dacht, “De wereld is 
bezoedeld met zoveel slechtheid en 
het trekt mij sterk naar de zonde. 
Kan ik dit overwinnen? Ik wenste 
dat ik niet zomaar ternauwernood 
gered zou worden.”

Ondertussen, keek hij naar 
het videof ilmpje met de titel 
“K r acht ”  op  YouTube.  He t 
ging over de krachtige werken 
die gemanifesteerd werden door Dr. Jaerock Lee. Hij begon 
nieuwsgierig te worden naar de boodschappen van Dr. Lee.

Hij begon te luisteren naar Dr. Lee’s boodschappenserie 
“De boodschap van het kruis” en ging verder met andere 
boodschappen. Hij was diep geraakt door de grote liefde van God 
na het horen dat God de mensheid op aarde heeft ontwikkeld om 
zo echte kinderen te verkrijgen met wie Hij voor eeuwig liefde 
kan delen. Hij registreerde zich uiteindelijk met zijn familie als 
lid van de Manmin, en proeft nu echt geluk in zijn gelovig leven. 
Nu hij een christelijk leven leidt wat niets te maken heeft met 
zonde, heeft zijn familie meer in vrede geleefd in de Here.

Het woord van leven leidde mij naar de weg van vernieuwing en geluk!
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“Ik werd genezen van 
bloedkanker!”

In April 2017, had mijn lichaam abnormale symptomen. Ik 
voelde pijn over mijn hele lichaam en had slaapproblemen 
mede door ernstige hoofdpijn en jeuk. Ik werd zwakker 
en bracht de hele dag door liggend op bed. Terwijl de 
symptomen na een tijdje ernstiger werden, kon ik zelfs niet 
meer eten.

Ik kreeg de diagnose van stadium 4 bloedkanker. De 
dokter zei dat volledig herstel niet gegarandeerd was, zelfs 
niet na de operatie, omdat de kankercellen zich al over mijn hele lichaam hadden 
verspreid. Erger nog, er werd mij verteld dat ik zelfs zou sterven als ik niet 
geopereerd werd.

In deze wanhopige situatie, kwam er iets in mijn gedachten. Twee maanden 
voor dit begon, was ik naar de Delhi Manmin Gemeente geleid. Ik hoorde vele 
getuigenissen van degenen die genezen waren van ziekten door het gebed van de 
Senior Pastor Dr. Jaerock Lee.

Ik begon te bidden tijdens de Daniel Gebedssamenkomst via GCN. Ik bekeerde 
mij van mijn verleden en bad ernstig. Ik ontving Senior Pastor’s opgenomen gebed 
drie keer per dag en luisterde naar zijn boodschap “De Boodschap van het kruis.” Ik 
ontving vaak het gebed met de zakdoek, waarover Dr. Lee had gebeden, van Pastor 
John Kim (Handelingen 19:11-12). Nadien, voelde ik mij veel beter en kreeg opnieuw 
kracht over mijn lichaam.

Toen hoorde ik dat de Manmin Zomer Retreat 2017, gehouden zou worden in 
augustus. Ik bereidde mij voor om volledige genezing te ontvangen. Ik offerde vasten 
en gebed. Op 7 augustus nam ik deel aan de eerste dag van de retreat via GCN. Toen 
ik het gebed van de Senior Pastor ontving, gebeurde er iets ontzagwekkends met mij. 
Vlak na het gebed, ontving ik het vuur van de Heilige Geest. Terwijl mijn lichaam 
heet werd, zweette ik veel. Daarna waren alle kanker symptomen volledig weg!

Tien dagen later, onderging ik een medisch onderzoek. De dokter zei vol 
verbazing, “De kankercellen zijn allemaal weg!” Ik geef alle dank en glorie aan God, 
die mij genezen heeft!

I k  heb  me  on la ngs  pa s 
gerealiseerd dat ik alles kan 
doen en vrucht kan dragen in 
de Heer zolang ik geloof heb. Ik 
werk voor de Seoul Housing & 
Communities Corporation. Ik 
ben verantwoordelijk geweest 
voor vele bouwplaatsen, maar 
er was geen enkel ongeluk voor 
jaren, omdat de Senior Pastor 

Dr. Jaerock Lee voor mij gebeden had.
Ik vervulde mijn plicht met ijver en diende anderen, terwijl ik door hem 

onderwezen werd. Op 31 december 2017, ontving ik een Seoul verklaring van de 
burgemeester. Het werd gegeven om de erkenning van mijn bijdrage aan de uitvoering 
van beschermingsmaatregelen tegen overstromingsschade, de schadebeperking en de 
veiligheid van de burgers. Ik was blij dat ik God kon verheerlijken.

Broeder Jonghyun Baek, mijn zoon, is nu 21 jaar oud. Toen hij vijf was, stotterde 
hij verschrikkelijk. Maar toen hij de Senior Pastor een hand gaf met geloof, werd hij 
onmiddellijk normaal. Nadat hij de ontzagwekkende kracht van God had ervaren, 
bad hij om talen te studeren en te werken voor het koninkrijk van God. In 2018 werd 
hij toegelaten tot de Arabische afdeling aan de Hankuk University of Foreign Studies 
door de schrijftest van het vroege toelatingsproces te halen.

Zuster Jihyun Baek, mijn dochter (19 jaar) stierf bijna toen ze nog klein was. Er 
reed een auto over haar heen! Maar ze werd beschermd door de ruimte van de herder. 
Ze is heel gezond. Ze was zowel vorig jaar als dit jaar voorzitter van de High School 
Mission of Students' Sunday School. Terwijl ze studeerde en zich goed gedroeg op 
school, ontving ze een prijs als voorbeeldige student.

Senior Diakones Miok Kim (49 jaar), mijn vrouw, is ook vervuld met vreugde en 
dankbaarheid, terwijl ze voor de zielen zorgt en hard bid. Ik geef alle dank en glorie 
aan God die mijn hele familie geleid heeft om hoop te hebben voor de mooie hemel 
en de weg van zegen te wandelen.

Diaken Yongchul Baek, 53 jaar, Deelgemeente 6, Manmin Centrale Gemeente
Zuster Tara Singh, 28 jaar, Delhi Manmin Gemeente, India

“Zegeningen overstromen mijn familie!”

Zuster Teresita Tamayo van 
Manila Manmin Gemeente 
in de Filippijnen, 67 jaar, werd 
veilig beschermd tijdens een grote 
brand. Op 4 januari 2018 rond 10 
uur ‘s morgens brak er een brand 
uit omdat de kinderen met vuur 

speelden, en het veranderde in een grote brand. Het was 
niet tot 5 uur ‘s middags dat het vuur onder controle 
was door meer dan 20 brandweerwagens. Dit vuur heeft 
de 50 huizen in de buurt van Sister Teresita Tamayo 
afgebrand, inclusief het huis vlak achter haar huis. Maar 
haar huis was perfect beschermd tegen het vuur.

“Ik stuurde een gebedsverzoek naar de centrale 
gemeente door mijn gemeente voorganger. Uiteindelijk 
was mijn huis het enige huis dat volledig beschermd 
werd in de ruimte van de herder! Ontzagwekkend!”

Op 29 december 2017, viel  
b r o e d e r  A r g u i n s  O d a k a 
Sande, 23 jaar, van de Nairobi 
Manmin Heiligheid Gemeente in 
Kenia, van de vierde etage van 
een bouwplaats terwijl hij aan het 
werken was. Hij stapte per ongeluk 

op een ladder waarvan de schroeven waren losgemaakt 
en gevallen. Zijn collega’s brachten hem naar het 
ziekenhuis, maar hij was volkomen normaal, en had 
alleen maar een kleine snijwonde op zijn gezicht!

Hij zei, “Mijn lichaam viel, met mijn hoofd eerst. 
Plotseling voelde ik wat kracht in de lucht, welke mijn 
lichaam draaide, dus viel mijn rechter hand eerst en niet 
mijn hoofd.” Hij onderging een medisch onderzoek, 
maar er werden geen verwondingen gevonden en de 
röntgenfoto van zijn hand liet ook geen probleem zien.

B r o e d e r  V a s i l y ,  3 2 
j a ar,  Mol d ov a  Manmin 
G e m e e n t e ,  r e e d  o p  11 
oktober 2016 tegen een auto 
naast hem door een fout. De 
auto ramde zijn auto en duwde 
de bestuurdersstoel in.

“De auto stopte vlak voordat het mijn lichaam 
bereik te. Nadat ik mezelf bij  elkaar had, 
opende ik de deur en stapte uit. Ik onderzocht 
mijn lichaam, maar had nergens pijn. Ik werd 
beschermd binnen de ruimte van de herder!”

Hij had zich geregistreerd bij Manmin nadat 
hij geluisterd had naar de boodschappen van 
Senior Pastor Dr. Lee door de CD’s die zijn 
kennis aan hem had gegeven. Hij zei dat zijn 
leven veranderde door het woord van leven.

We werden perfect beschermd tijdens een 
grote brand en ernstige ongelukken!


