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Manmin Nieuws, welke mensen 
van over de hele wereld heeft geleid 
na a r  de  weg van  redd i ng  door 
het woord van leven en krachtige 
werken te brengen, heeft net haar 
31ste jubileum gevierd. De eerste 
uitgave werd gepubliceerd op 17 
mei 1987, en de Engelse uitgave 

we r d  u i t g e g e ve n 
e n  ve r s p r e i d  i n 
januar i 1991. In 
November 2012, 
h e t  30 s t e  j a a r 
van de gemeente, 
w e r d  e e n 
on l i ne  u i tgave 
w e e r g e g e v e n 

( w w w .
m a n m i n n e w s .

com) Nu wordt het 
gepubl iceerd i n  33 

talen, inclusief in het 
Engels, Chinees, Japanees, 

Russisch, Spaans, Hindi en 
Hebreeuws.
Deze  meer t a l ige  n ieuwsbr ief 

wordt in elke taal of wekelijks, 
tweewekelijks, maandelijks of per 
kwartaal uitgebracht, af hankelijk 
van de plaatselijk vraag en situatie. 
Het brengt Dr. Jaerock Lee’s Woord 
des levens, speciale artikels over 
verschillende onderwerpen over 
hoe op de Here te  gel ijken ,  de 
getuigenissen van de gemeenteleden 

die Gods liefde en kracht hebben 
ervaren zowel binnen als buiten 
Korea en gemeentenieuws onder de 
aandacht. De inhoud heeft lezers 
geholpen om te groeien in geloof, 
dus de nieuwsbrief is geliefd door 
hen en  wordt  ook gebr u i k t  a l s 
evangelisatie materiaal.

O o k  d e  b o e ke n  b e d i e n i n g 
w o r d t  a c t i e f  u i t g e v o e r d  i n 
Manmin.

O n ge a ch t  hu n  d e n o m i n a t i e s 
hebben talloze voorgangers overal 
ter wereld de wil en het hart van 
God en de liefde van de Heer in de 
Bijbel geleerd door de boeken van 
Dr. Lee te lezen en zij hebben ook de 
vernieuwing van hun hart ervaren.

Dr. Lee bood talloze tijden van 
vasten en bidden aan om de uitleg 
van de Bijbel te ontvangen, vooral 
die van de moeilijke passages. God 
beantwoordde zijn gebed en gaf hem 
de uitleg. Gebaseerd op de uitleg, 
heeft hij 112 boeken gepubliceerd, 
i n c l u s i e f  D e  B o o d s c h a p  v a n 

het Kruis, welke Gods liefde en 
voorziening van redding bevat; De 
Mate van Geloof; De Hemel; De 
Hel; Geest, Ziel en Lichaam; Liefde 
is de vervulling van de Wet en Er 
is geen wet tegen zulke dingen. De 
boeken zijn ver taald in 61 talen 
en 480 meertalige edities hebben 
mensen van alle naties geleid op de 
weg van redding.

Hun e-books zijn beschikbaar 
z oa l s  i n  Kyob o  Bo ekce n t r u m , 
Ridi Books en Interpark. De 518 
meertalige edities in 58 talen zijn in 
elektronisch formaat beschikbaar. 
Ze worden wereldwijd verspreid via 
e-readers, iBooks en Google Play 
Books.

D e  e - b o o k s  v a n  D r .  L e e ’s 
autobiograf ie Mijn Leven, Mijn 
Geloof;  De Boodschap van he t 
Kruis; De Mate van Geloof; De 
Hemel ,  De Hel;  Geest ,  Zie l  en 
Lichaam zijn nu beschikbaar in 
het Engels, Spaans, Portugees en 
It a l iaans v ia Amazon.com, een 
wereld leidend boekenwinkel.

▲Manmin Nieuws wordt in 33 talen 
gepubliceerd.

Foto verslag van de Literaire Media Bediening van mensen over de hele wereld

Manmin’s actieve literaire media bediening 
in 61 talen 

en het 31ste jubileum van Manmin nieuws
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Gepubliceerd door Manmin Central Gemeente

“[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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In Mattheüs 25 vinden we een verhaal 
van vijf “wijze” maagden die “naast 
hun lampen ook olie kruiken” hadden 
voorbereid en andere “dwaze” maagden 
die “geen olie bij zich hadden.” Toen 
de aankomst van de bruidegom werd 
aangekondigd, gingen de dwaze maagden 
olie kopen, maar toen ze terugkwamen, 
was de deur tot het bruiloftsmaal reeds 
gesloten.

Hier wijzen de tien maagden alle 
gelovigen aan die hopen op de Hemel 
en “de bruidegom” symboliseert Jezus 
Christus. De belangrijke les hier is dat van 
de tien, alleen de vijf “wijze” maagden 
het bruiloftsmaal binnentreden en de rest 
niet kon binnengaan. Zoals de laatste vijf, 
zullen sommige gelovigen geen redding 
ontvangen. Wat voor soort gelovigen, 
onder degenen die hun geloof in God 
belijden, zullen falen om redding te 
ontvangen en de Hemel binnen te gaan?

1. Mensen die de wetteloosheid 
uitoefenen.

Mattheüs 7:21 zegt: “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.”

In de volgende verzen 22-23 gaat 
Jezus verder: “Velen zullen te dien dage 
tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij 
niet in uw naam geprofeteerd en in uw 
naam boze geesten uitgedreven en in uw 
naam vele krachten gedaan? En dan zal 
Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit 
gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der 

wetteloosheid.” Zelfs wanneer mensen hun 
geloof in de Here belijden en wonderlijke 
daden verrichten, zal Hij zeggen, Ik heb 
u nooit gekend tegen al degenen “die de 
wetteloosheid uitoefenen.”

Aan het einde van de wereld – op de 
Dag des Oordeels – zal onze Heer alle 
onrechtvaardigen die wetteloosheid 
hebben gepleegd en zelfs anderen hebben 
doen wankelen apart zetten, en ze in de 
vuuroven werpen die de straf van de hel is 
(Mattheüs 13:40-42). 

W a t  b e d o e l d e  J e z u s  m e t 
“wetteloosheid”? Zoals 1 Johannes 3:4 
ons zegt, “Ieder, die de zonde doet, doet 
ook de wetteloosheid, en de zonde is 
wetteloosheid,” komt wetteloosheid of 
zonde voort uit ongehoorzaamheid aan 
de wet der waarheid, welke Gods Woord 
zelf is. Wetteloze mensen zijn degenen die 
de dingen doen die in de Bijbel worden 
verboden; degenen die de dingen niet 
verwerpen zoals de Bijbel instrueert om 
ze te verwerpen; degenen die falen om te 
doen wat de Bijbel hen voorschrijft om 
te doen; degenen die niet onderhouden of 
gehoorzamen wat de Bijbel gebied om te 
onderhouden of te gehoorzamen.

De Bijbel weidt hier verder over uit 
in 1 Korintiërs 6:9-10, “Of weet gij niet, 
dat onrechtvaardigen het Koninkrijk 
Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet! 
Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, 
schandjongens, knapenschenders, dieven, 
geldgierigen, dronkaards, lasteraars of 
oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet 
beërven.” Ongeacht iemands belijdenis 
van geloof in de Here, wanneer hij de 
wetteloosheid blijft uitoefenen zonder 
zich van zonde te bekeren, zal hij niet in 
staat zijn om de Hemel te beërven en dus 
eindigen in de hel (Galaten 5:19-21). 

Sommigen van jullie vragen misschien: 
“Als een pasgeboren christen een leugen 
vertelt en als hij vanwege die leugen geen 
redding kan ontvangen, hoeveel mensen 
zullen dan echt redding ontvangen?” 
Omdat iemand net  de Here heef t 
aangenomen, betekent natuurlijk nog niet 
dat hij al zijn zonden onmiddellijk kan 
verwerpen. Zelfs wanneer de persoon niet 
al zijn zonden heeft verworpen, wanneer 
hij bidt, elke poging onderneemt, en 
overeenkomstig veranderd, zal God die 
pogingen alleen al beschouwen als het 
bewijs van geloof welke waardig is om 
redding te ontvangen. 

Wanneer de persoon echter niet probeert 
om de zonden te verwerpen, maar 
eigenlijk blijft zondigen en meer en meer 
bezoedeld wordt met de wereldse wegen, 
wordt zijn belijdenis, “ik geloof” een 
leugen.

2. Mensen die zonde plegen die tot 
de dood leidt.

1 Johannes 5:16 zegt, “…Er bestaat 
zonde tot de dood: daarvoor zeg ik niet, 
dat hij moet vragen.”

We moeten ijverig bemoedigen en 
bidden voor degenen die zonde hebben 
gepleegd die niet tot de dood leiden en hen 
helpen om zich van de zonde af te keren, 
maar er zijn ook andere zonden die tot de 
dood leiden. Wat voor soort zonden, leidt 
mensen dan naar de dood?

In Mattheüs 12:31 herinnert Jezus ons 
nadrukkelijk, “Daarom zeg Ik u: Alle 
zonde en lastering zal de mensen vergeven 
worden, maar de lastering van de Geest 
zal niet vergeven worden.” En opnieuw in 
Lucas 12:10, “En een ieder, die een woord 
zal spreken tegen de Zoon des mensen, het 
zal hem vergeven worden; maar wie tegen 
de heilige Geest zal lasteren, het zal hem 
niet vergeven worden.”

“Lasteren tegen de Heilige Geest” is 
godslastering tegen en het labelen van de 
Heilige Geest als “de duivel” of “Satan” en 
het beschouwen van de werken van God 
die gemanifesteerd worden door de Heilige 
Geest als werken van demonen en satan. 

“Zich bemoeien met de Heilige Geest” is 
om te voorkomen dat de werken van God 
plaatsvinden door iemands ontkenning van 
Gods werken van zijn eigen kwaad, zelfs 
nadat hij uit de eerste hand de werken van 
de Heilige Geest heeft gezien.

Bijvoorbeeld, ongegrond roddels 
verspreiden en ongegrond beschuldigingen 
maken over een samenkomst die gevuld 
is met de werken van de Heilige Gees ten 
deze “ketterij” te noemen of “verkeerd”, 
dat is een daad van “zich bemoeien met 
de Heilige Geest.” Dit is werkelijk een 
grove en angstaanjagende zonde om God, 
de Schepper uit te dagen door zich te 
bemoeien met en Zijn koninkrijk tegen te 
werken.

Mensen die het nog een stap verder 
nemen en met plannen komen en deze 
ook uitvoeren, verergeren daardoor de 
lastering tegen de Heilige Geest, zullen 
de zonde plegen van “het tegenspreken 

van de Heilige Geest.” In Marcus 3:20-
23 wordt een scene uitgelicht waarbij de 
Joden lasteren tegen, zich bemoeien met en 
tegen de Heilige Geest spreken. Onder de 
mensen die het nieuws van Jezus hadden 
gehoord, geloofden goede mensen in Hem 
en gaven God de glorie. Slechte mensen 
waren echter druk bezig om slechte roddels 
te scheppen en ze te verspreiden, en deze 
poging werd als speerpunt uigevoerd door 
de Schriftgeleerden en de farizeeën, die 
opschepten over hun diepe kennis van de 
Schriften. Ze zeiden, “Hij is niet bij Zijn 
zinnen” en “Hij is bezeten door beelzebul.”

Jezus riep ze bij Zich en sprak in 
parabels tot hen, “Hoe kan de satan de 
satan uitdrijven? En indien een koninkrijk 
tegen zichzelf verdeeld is, kan dat 
koninkrijk zich niet staande houden. En 
indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, 
zal dat huis niet kunnen bestaan. En indien 
de satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld 
is, kan hij niet bestaan, doch is hij aan zijn 
einde.” Want er is een strikte order, zelfs 
in de wereld van boze geesten, demonen 
verdrijven geen andere demonen van 
mensen en Satan verdrijft zichzelf niet.

Bovendien, zoals Jezus verder gaat in de 
verzen 28-29, “Voorwaar, Ik zeg u, dat alle 
zonden aan de kinderen der mensen zullen 
vergeven worden, ook de godslasteringen, 
welke zij gesproken mogen hebben; maar 
wie gelasterd heeft tegen de heilige Geest, 
heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar 
staat schuldig aan eeuwige zonde.” Hoe 
kan dan iemand redding ontvangen, als 
hij heeft gelasterd, zich bemoeid heeft en 
gesproken heeft tegen de werken van God 
en ze “de werken van demonen” noemde?

God, Die dezelfde is gisteren, vandaag 
en tot in eeuwigheid, laat zelfs vandaag 
tekenen en wonderen zien door de mensen 
waarin Hij welgevallen heeft (Johannes 
4:48), en bevestigt Zijn bestaan en 
tegenwoordigheid door hen. Daarom, moet 
u niet lasteren, zich bemoeien of spreken 
tegen de Heilige Geest.

Geliefde broeders en zusters in Christus, 
ik bid in de naam van de Here dat u door 
deze boodschap tot het besef zult komen 
dat iemand geen redding zal ontvangen 
ondanks zijn belijdens van geloof in God, 
en dat iemand duidelijk van dit pad van 
dood moet blijven, en veilig in de Hemel 
zal aankomen door het rechte pad te 
nemen!

●●●

Mensen zonder redding ondanks 
hun belijdenis van geloof in God 

“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” (Mattheüs 7:21).
“…Er bestaat zonde tot de dood: 
daarvoor zeg ik niet, dat hij moet 

vragen” (1 Johannes 5:16).

Senior Pastor Dr. Jaerock Lee
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Ondanks dat ik naar de kerk ging 
was ik toch skeptisch over alles, omdat 
ik zoveel vragen had over het geloof. Ik 
had vragen zoals, “Wat betekenen de 
bijbelse werken van God voor ons, die 
in een moderne maatschappij leven? 
Waarom moeten we op zondag naar 
de kerk gaan? Waarom is Jezus onze 
enige Redder?” Ik was niet in staat om 
ergens de antwoorden te krijgen.

Dus,  i k  g ing u it  gewoonte naa r 
de kerk. Het was al leen maar een 

onderdeel van mijn leven. Ik was lid van het aanbiddingsteam in de 
kerk, maar ik zong in het team, alleen maar omdat ik van zingen 
hield. Het enige wat ik echt leuk vond was om mijn vrienden in de 
kerk te ontmoeten. Ik ging zelfs naar het café en sprak tijdens de 
preek met mijn aanbiddingsteam leden. Ik onderhield de dag des 
Heren niet en gaf mijn tienden niet. Ik ging naar andere kerken 
terwijl ik mij afvroeg of het daar anders zou zijn. Ik keek op naar 
bekende voorgangers preken online en luisterde naar hen, maar 
ze waren niet anders en ik was nog steeds niet in staat om de 
antwoorden op mijn vragen te vinden.

◈

In februari 2015, kreeg ik ernstige buikpijn en ging naar het 
ziekenhuis. Het was een cyste op de eileider en er werd mij verteld 
dat deze middels een operatie zou moeten worden verwijderd. 
Ik sprak erover met een kennis die naar de Moldova Manmin 
Gemeente ging. Ze zond een gebedsverzoek naar de Manmin 
Centrale kerk in Korea voor mij. Mijn operatie was gepland voor de 
volgende dag en ik onderging de operatie. Er gebeurde een wonder 
de dag na de operatie. Mijn dokter had duidelijk tegen mij gezegd 
dat de functie van mijn eileiders niet meer volledig zou herstellen, 
omdat de cyste heel groot was. Maar na de operatie, herstelde ik 
heel snel en de functie kwam terug en werd volledig normaal. 
Halleluja!

Na deze ervaring ging ik naar de Moldova Manmin Gemeente. 
Op de eerste dag dat ik naar de gemeente ging voelde ik iets 
nieuws en speciaal dat ik nooit eerder had ervaren. Tijdens de 
Daniel Gebedsdienst, voelde ik een verse lucht door mijn hart 
passeren. Het was mijn eerste keer dat ik het opwindend vond en 
gelukkig was om te bidden tot God. De boodschappen van Senior 
Pastor Dr. Jaerock Lee gaven mij veel genade. Ik kon ze duidelijk 
begrijpen, en de vele vragen die mij hadden bezig gehouden voor 
zo lang, werden allemaal opgelost.

◈

In juni 2015, registreerde ik mij als lid van de Manmin. Ik 
begon te veranderen overeenkomstig wat ik besefte door de 
boodschappen van de Senior Pastor. Ik begon te begrijpen 
waarom ik naar de kerk moest gaan en leidde mijn gelovig leven. 
Mijn levensdoel werd specifiek en ik kreeg hoop voor de hemel. 
Ik begon de dag des Heren te onderhouden en de tienden te geven.

Begin 2017, werd ik gezegend om mijn har t nog meer te 
vernieuwen. Ik leed aan hoge koorts en het ging tot 38 graden 
Celsius (100.4 F). Ik bibberde van de koorts. Mijn gezicht en 
keel waren opgezwollen, en mijn ogen waren doorbloed. Ik had 
een allergische reactie gehad. Ik werd eraan herinnert dat ziekte 
voort komt van zonde (Exodus 15:26) en bad om mijn zonden 
te ontdekken en bekeerde mij. Ik ontving ook het gebed voor de 
zieken van de Senior Pastor en dronk het Muan Zoete water (Exodus 
15:25). Niet lang daarna waren alle symptomen weg. Halleluja!

Ik geef alle dank en glorie aan God, die mij leidde naar ware rust. 
Ik geef ook mijn dank aan de Senior Pastor die mij vernieuwde 
door het woord des levens.

Ik had pijn in beide knieën voor een 
lange periode. In 2003, werd de pijn 
zelfs nog erger, dus ik moest ze laten 
onderzoeken in het ziekenhuis. De 
onderzoeksresultaten lieten zien dat 
het kraakbeen van mijn knieën kapot 
was. De dokter zei me dat zonder 
kunst gewrichten ik niet meer in staat 
zou zijn om te wandelen.

Ik had vele mensen gez ien d ie 
genezen waren van hun ziekten door 
het  gebed van Sen ior  Pastor  Dr. 

Jaerock Lee, die de krachtige werken van God liet zien. Ik wilde ook 
genezing ontvangen door de kracht van God.

Na vijf minuten wandelen, voelde ik pijn in mijn knieën en moest ik 
stoppen met wandelen en rusten. Nachts kon ik niet goed slapen door 
de pijn. Mijn knieën waren gezwollen als ik iets had gedaan. Wanneer 
ik ‘s morgens opstond, 
k r a a k t e n  ze ,  e n  kon 
i k  z e  n ie t  s t r ek ke n . 
Ik moest ze masseren 
v o o r a l e e r  i k  k o n 
opstaan. Niettemin, de 
pijn werd minder nadat 
ik het  gebed voor de 
zieken van Dr. Lee had 
ontvangen. Dat was de 
manier  waarop ik de 
pijn kon verdragen.

Begin maart 2018, deed ik iets wat nogal zwaar was voor mijn 
lichaam. Nadien, kreeg ik ernstige onbeschrijfelijke pijn in mijn 
lichaam. Ik kon zelfs geen stap meer zetten, dus ik moest op mijn bed 
blijven liggen en ging naar het toilet met een rolstoel.

Mijn ongelovige familie bracht mij naar het ziekenhuis. Maar ik 
had net van de dokters gehoord dat ze niet konden garanderen dat het 
resultaat goed zou zijn. Op 24 maart, voelde ik een sterke aandrang 
dat ik genezen zou worden als ik de Senior Pastor zou ontmoeten. Ik 
vroeg mijn kinderen om mij naar de samenkomst te brengen van de 
gemeenteleden met de Senior Pastor die op zondagochtend 25 maart 

gehouden werd. Ik werd met een rolstoel naar het heiligdom 
gebracht en op de rug van mijn zoon op de trappen. 
Mijn hart werd warm en ik zei hen dat ik voorin 

wilde zitten.
Nadat Senior Pastor zijn boodschap had 

beëindigd, bad hij voor de zieken vanaf 
het altaar. Toen was plotseling de kniepijn 
weg en mijn hele lichaam voelde verfrist 

aan. Ik stond onmiddellijk op. Mijn 
familie en ik waren allemaal verrast! 
Na de zondagavonddienst bad de 
Senior Pastor voor mij terwijl hij 
zijn handen op mij legde, en mijn 
benen kregen nieuwe kracht en ik 
kon rechtop staan en wandelde!

Va nu i t  m ijn  mond  k wa m een 
lof l ied ,  “St a  op  en  wa ndel!  I k 
geef u nieuwe kracht!” het kwam 

voortdurend. Ik ging vrij wandelen 
nadien en kon die nacht ook goed 
slapen. Ik voelde zo’n dankbaarheid. 
Ik geef alle dank en glorie aan God en 
geef mijn hartelijk dank ook aan de 
Senior Pastor.

Zuster Kristina Nikora, 26 jaar, Moldova Manmin Gemeente Senior Diakones Youngwol Cho, 83 jaar, Seosan Manmin Gemeente

 “De vragen in mijn hart werden 
allemaal beantwoord!”

“Ik stond op uit de rolstoel en was 
in staat om te wandelen!”

X-ray scan

▲Senior diakones Youngwol Cho’s knie kraakbeen was 
versleten en de ruimte tussen de gewrichten werd smal.
▶ De knie van een normaal persoon van wie het kraakbeen 
niet versleten is en de ruimte niet smal is.
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Op 13 maart 2018, waren mijn man en ik op reis naar 
Europa. We waren in de trein in Zermatt om te genieten 
van de mooie bergen die bedekt waren met sneeuw, 
op een hoogte van 3.100 meter boven de zeespiegel. 
Terwijl we temidden van de bergen waren, zei mijn man, 
broeder Seokgeun Im, dat hij zich duizelig voelde en 
hij zag er ook niet goed uit. Ik dacht dat de symptomen 
veroorzaakt werden door de hoge hoogte. Maar hij zag 
er nog steeds ziek uit toen we terugkwamen bij het hotel. 
We keken eerst terug op ons gelovig leven en baden.

De volgende ochtend, was het personeel van de 
reismaatschappij verbaasd toen ze zagen dat zijn lichaam 
op een kant leunde en belden een ambulance. De 
paramedici kwamen aan en onderzochten de toestand 
van mijn man. Ze brachten hem snel naar het ziekenhuis 
per helicopter. Nu dat ik niemand had om mee te praten 
of om hulp te krijgen kon ik niets anders doen dan alles 
overgeven aan God en bidden in een vreemd land.

Zijn MRI scan liet een acute herseninfarct zien. De 
dokter vertelde ons dat er onmiddellijk medisch actie 
ondernomen moest worden, maar we hoorden dat kosten 
onvoorstelbaar hoog waren. We wilden snel terug naar 
Korea, maar het ziekenhuis zei dat we niet konden. We 
ondertekenden een verklaring van toestemming dat het 
ziekenhuis geen verantwoordelijkheid zou nemen voor 
het mogelijke gevaar en de gevolgen en het verlaten 
van het ziekenhuis. Met behulp van de reisleider, 
veranderden we ons reisschema.

Op 16 maart om 17.00 u kwamen we aan op het 
Incheon Internationale vliegveld, na een vlucht van 8 uur 
vanaf Zurich vliegveld. Ik bracht mijn man onmiddellijk 
naar het ziekenhuis. De dokter zei dat een vroege 
behandeling cruciaal was in zijn staat en het een wonder 
was dat mijn man nog levend in Korea was aangekomen 
na zo’n lange vlucht. Terwijl hij in het ziekenhuis 

verbleef, kon hij zijn rechterarm en been niet bewegen 
omdat ze verlamd waren en had hij het moeilijk om 
woorden uit te spreken.

Op 19 maart, kwam de voorganger van mijn gemeente 
naar het ziekenhuis en bad voor hem met de zakdoek 
van kracht waarover de Senior Pastor Dr. Jaerock Lee 
had gebeden (Handelingen 19:11-12). Na het gebed, keek 
hij vredevol en herstelde snel. Hij begon opnieuw kleine 
stapjes te zetten en wandelde gemakkelijk. Hij kon 
gemakkelijk zijn handen bewegen en hij kreeg ook weer 
de bekwaamheid om woorden correct uit te spreken.

Ondanks dat de dokter had gezegd dat het minimaal 
zes maanden zou duren om te herstellen, verliet hij 
binnen negen dagen het ziekenhuis, op 24 maart. 
Bovendien had hij geen nawerkingen meer en was 
volledig gezond. Vanaf 5 april is hij opnieuw begonnen 
met werken. Halleluja!

Hij ging door dit incident heen en stopte met het 
drinken van alcohol en zei dat hij een hernieuwd leven in 
de ogen van God zou leiden. Ik geef alle dank en glorie 
aan God die mijn man beschermde, omdat hij een schaap 
van de herder is en uiteindelijk alles liet meewerken ten 
goede.

Ik ben geboren in een christelijk 
ge z i n  e n  m i jn  va d e r  wa s  e e n 
voorganger. Ik had echter heel veel 
vragen over vele delen van de Bijbel 
en was verward over hoe ik een gepast 
christelijk leven kon leven. Op een 
zondag in 2008, zette ik de TV aan en 
Dr. Jaerock Lee verscheen op Enlace 
TV, een leidend uitzender voor Spaans 
sprekende mensen. Dr. Lee bracht de 
boodschap “De boodschap van het 
kruis.” De aanbidding van de gemeente 
zag er zo vredevol uit en de goedheid 
en nederigheid van Dr. Lee hadden een 
grote indruk op mij. Ik wilde luisteren 
naar meer van zijn preken en ging naar 
de website van de kerk.

De website was in acht t alen 
beschikbaar, en gelukkig ook in 
het Spaans. Ik luisterde naar zijn 
boodschappen en las de boodschappen 
in het Spaans. Ik deed dit ook met 
bijgewerkte preken. Vooral zijn 
boodschap “De Hemel”, raakte mijn 
hart diep. Ik ging ook zijn boeken 
lezen, zoals De Boodschap van het 
Kruis, De Mate van Geloof en Geest, 
Ziel en Lichaam. Terwijl ik meer 

en meer ging lezen, werd ik ervan 
verzekerd dat de boeken geschreven 
waren door de inspiratie van de Heilige 
Geest, gebaseerd op de Bijbel.

Ik genoot ervan om de boeken De 
Hemel en De Hel te lezen en stelde 
mij voor hoeveel gebed en vasten Dr. 
Lee had geofferd om de uitleg van 
de geheimenissen van de geestelijke 
wereld te ontvangen. Terwijl al de 
vragen die ik had werden beantwoord 
door zijn boodschappen, als zoete 
honing welke ik nooit eerder had 
“geproefd” werd mijn leven vernieuwd. 
Ik werd vuriger, ontving de kracht van 
gebed, werkte getrouwer met hoop 
voor de hemel, en werd ijverig om 
geheiligd te worden. En zoals Dr. Lee 
zei, las ik een hoofdstuk uit de Bijbel 
per dag en leerde een vers per dag uit 
mijn hoofd. Dus, ik heb de Bijbel nu 
vier keer gelezen. 

In februari 2017 heb ik mij online 
geregistreerd als lid van de Manmin 
Centrale Gemeente. Ik neem deel 
aan de aanbiddingsdiensten van de 
gemeente en de Daniel gebedsdiensten 
via SNS zoals Facebok, YouTube, mede 

door het tijdsverschil van 12 uur tussen 
Chili en Korea. Ik onderwijs ook 
mijn gemeenteleden de onderwerpen 
van “De boodschap van het kruis” 
en “De mate van geloof” gebaseerd 
op eenvoudige vraag-en-antwoord 
sheets. Door dit te doen, hebben 
mijn gemeenteleden veel geleerd 
over de geestelijke principes zoals de 
belangrijkheid van het heiligen van de 
Dag des Heren en ze hebben hierdoor 
vele zegeningen ontvangen. 

Op 19 maart 2018 werd ik wakker 
met ernstige buikpijn. Ik legde de 
zakdoek op mijn buik en bekeerde 
mij van al mijn tekor tkomingen 
ove r e e n ko m s t ig  d e  w a a r h e i d 
(Handelingen 19:11-12). Ik ontving ook 
het gebed om genezing te ontvangen en 
ervoer het genezende werk waarbij de 
buikpijn wegging.

De Manmin Centrale Gemeente is de 
beste gemeente van de wereld. Het laat 
de levende God, de Schepper zien en 
deelt de liefde van de Here uit. En de 
krachtige werken 
van de Hei l ige 
Geest die worden 

verricht.
Ik hoop dat door de bediening van 

Manmin, alle mensen in Chili het werk 
van redding zullen ervaren en dat vele 
christenen zullen ontwaken uit hun 
geestelijke slaap.

“Mijn leven werd veranderd omdat al mijn vragen over 
de Bijbel werden beantwoord!”

“Mijn man herstelde 
van een acuut 

herseninfarct zonder 
nawerkingen!”

Diakones Haesuk Lee, 62 jaar, 
Deelgemeente 24, Manmin Centrale Gemeente

MRI scan (voor het gebed)

▲ Herseninfarct in zijn rechter witte substantie 
▶ Herseninfarct in zijn linker laterale ventrikel

Broeder Carlos Delgado Fuentealba, 
26 jaar, Chili


