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För att sprida kärleken från Jesu Kristi kors för 

människosläktets frälsning i denna syndfulla och 
ondskefulla sista tid, är manifestationer av den 
levande Gudens gärningar ett måste. Det är som 
Jesus sade i Johannes 4:48, ”Om ni inte får se 
tecken och under, tror ni inte”. 

Huvudpastor Dr. Jaerock Lee, väl medveten 
om hur nödvändigt det är, har visat tecken, under 
och kraftgärningar för människor. Genom sådana 
gärningar och Jesu Kristi evangelium har han lett 
mängder av själar till vägen till frälsning samt 
bekräftat Bibelns autenticitet och visat att den 

levande Guden existerar.
Apostlagärningarna 19:11-12 säger, ”Gud 

gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Man 
tog till och med dukar och plagg som rört vid 
hans hud och lade på de sjuka, och sjukdomarna 
lämnade dem och de onda andarna for ut”.

Även nu för tiden har ett osagt antal människor 
över hela världen fått uppleva den Helige Andes 
gärningar genom näsduken som Dr. Lee har bett 
för. På grund av de erfarenheterna accepterade de 
Herren och fick sant liv. Det är den stora nåden 
från Gud som vill att alla människor ska bli 

frälsta och komma till insikt om sanningen.
Gärningarna är så stora och fantastiska att 

helandemöten med näsduk har hållits inte bara 
nationellt utan också över hela världen. När 
Dr. Lees kraft växer manifesteras dessutom 
helandegärningar snabbare och ännu större än 
tidigare.

Inte förrän alla 7,6 miljarder människor i 
världen har letts till Herrens famn, kommer 
Manmin Central Church fullborda trons marsch 
för nationell evangelisation och världsmission 
under 2018.

För inte så länge sedan var min familj överlåtna 
katoliker men vi blev kristna. Sedan dess har vi 
varit fyllda med stor glädje. Denna fantastiska 
förändring började med en oväntad händelse som 
hände mig.

I september 2017 fick jag huvudvärk och hög 
feber. Jag fick diagnosen syndromet Guillian-
Barré som kommer av att immunsystemet skadar 

det perifera nervsystemet. Eftersom det är en 
sällsynt sjukdom finns det inget bot, man får 
bara vitamininjektioner. Sjukdomen gjorde mig 
förlamad från midjan och ner. Även mitt ansikte 
och matstrupe förlamades. Jag fick mat genom en 
slang i min näsa.

Jag låg på sjukhuset i en månad och symtomen 
förbättrades något. Men jag kunde fortfarande 
inte alls röra nedre delen av min kropp. Jag 
tappade hoppet och kände mig oroad både i 
kropp och sinne. På sjukhuset fick jag höra att 
jag skulle skrivas ut eftersom det inte fanns något 
mer de kunde göra för att förbättra mitt tillstånd. 
Den 26 oktober f lyttade jag in i min mormors 
hus som låg nära sjukhuset.

Två dagar senare kom några personer och 
besökte min mormor och mig. De sade t i l l 
mig, ”Du kommer bli botad från din sjukdom 
genom Guds kraft. Många tecken, under och 
kraftgärningar från Gud har skett genom vår 
Huvudpastor Dr. Jaerock Lees bön”.

De  sa de  a t t  f ö r sa m l i nge n  sk u l le  ha  e t t 
helandemöte med näsduk som skulle ledas av 
Rev. Heesun Lee och att det skulle ske mängder 
av helandegärningar och bönesvar. Med hjälp av 
min familj bestämde jag mig för att gå till Cavite 
Manmin Church och delta i mötet i rullstol.

Den 3 december 2017 bad Rev. Heesun Lee för 
mig i mötet med näsduken som Dr. Jaerock Lee 

hade bett för (Apostlagärningarna 19:11-12). Jag 
kände den Helige Andes eld komma över hela 
min kropp. Jag började svettas över hela kroppen 
och kände styrka i mina ben.

Jag ställde mig upp från rullstolen och började 
gå med någras personers 
hjälp. Det var fantastiskt! 
Men vad som var ännu 
bät t re  var  at t  nä r  jag 
kom hem började jag 
gå  med r u l la tor 
och t vå dagar 
senare kunde 
jag gå på egen 
hand!

H e l a  m i n 
familj accepterade 
Herren efter att jag 
b l i v i t  b o t a d  f r å n 
förlamningen. 
Jag ger  a l l 
tacksamhet 
och ära till 
Gud  som 
b o t a d e 
mig och ledde 
hela min familj  t i l l 
vägen till evigt liv.

Den Helige Andes gärningar genom näsduk

Broder Mac Joseph Delfin, 25 år, 
Cavite Manmin Church, Filippinerna

Syster Tara Singh, 28 år, i 
Indien, var tidigare hindu och 
hon hade blodcancer. Hon 

hade ingen energi och led 
av allvarlig smärta och 

klåda. En dag leddes 
hon till Delhi Manmin 
C h u r c h .  D ä r  t o g 

hon emot bön med 
n ä s d u k .  E f t e r 
det åkte hon till 
sjukhuset för att 

undersökas och läkaren sade att cancercellerna var 
borta! Hon sade, ”Jag är lycklig över att jag mötte 
Gud den sanne Gudomen. Jag är nu kristen. Jag har 
predikat för andra människor om Herren som har 
botat och förnyat mig”.

Syster Kunnang Jaikaewoo, 38 år, i Thailand 
var buddist. Hon blev nyfiken när hon hörde talas 
om helandemöte med näsduk i Chiang Rai Manmin 
Church. Hon gick dit och accepterade Herren 
där. Hon sade, ”Jag såg ett antal människor vittna 
om deras helande. Jag har aldrig tidigare haft en 
andlig upplevelse under hela tiden jag var buddist 

t rots at t jag tjänade det med 
stor uppriktighet. Men Gud 
lever verkligen. Jag kunde 
inte annat än att acceptera 
Jesus Kr istus som min 
Herre eftersom det finns så 
många starka bevis”. 
Hon  be r ä t t a de  a t t 
he n ne s  son  o ck s å 
h a de  b l iv i t  b o t a d 
från sin hudsjukdom 
genom näsduksbön.

En hindu och en buddist accepterade Herren!

”Jag var förlamad på grund av en sällsynt sjukdom, men jag började gå!”



1.  Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds utandade Ord,
	 fullkomligt	och	fläckfritt.
2.  Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från  
    Treenigheten: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige  
    Anden.
3.  Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlåtna

 genom Jesu Kristi återlösande blod.
4.  Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och     
     uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
5.  Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den
 apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll   
     ordagrant.

Trosbekännelse Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)
”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)
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Strax innan Jesus tog sit t sista 
andetag på korset ut talade Han, 
med hela sin kvarvarande styrka, 
sina sista få ord. De kallas ”De 
sju sista orden på korset”. Som en 
fortsättning på förra utgåvan ska vi 
nu fortsätta med det tredje av Hans 
sista ord på korset.

1. ”Kvinna, där är din son”
I Johannes 19:26 står det, ”När 

Jesus såg sin mor och bredvid henne 
den lärjunge som han älskade, sade 
han till sin mor: ’Kvinna, där är din 
son’”. Här handlar ”din son” om 
”den lärjunge som [Jesus] älskade – 
Johannes. Jesus ber jungfru Maria 
se Johannes som sin egen son.

Varför sade då Jesus ”Kvinna, där 
är din son”? Något som man behöver 
uppmärksamma här är at t Jesus 
kallade jungfru Maria för ”kvinna”. 
Det står inte på något ställe i Bibeln 
att Jesus kallade jungfru Maria för 
sin ”mor”. 

Te r m e n  ” m o r ”  i  ” J o h a n n e s 
e v a n g e l i u m ”  a n v ä n d e s  u r 
författarens perspektiv, Johannes, 
inte ur Jesu. I Johannes 2 finns en 
händelse där Jesus förvandlade 
vatten till vin och återigen kallar 
Han jungfru Maria ”kvinna”. Det 
beror på att jungfru Maria aldrig 

kunde vara Jesu mor. Hur skulle 
jungfru Maria någonsin kunna vara 
Jesu mor, Jesus som är jämställd 
med Gud (Filipperbrevet 2:6) och 
Gud Sonen från God Treenigheten?

G u d  ä r  t i l l  f r å n  ev ig he t  t i l l 
evighet och är ”Jag Är den Jag är” 
(2 Mosebok 3:14); ingen har föt t 
Honom eller format Honom. Därför 
kunde inte Jesus, som är ”som Gud” 
inte kalla jungfru Maria, blott en 
skapelse, för ”mor”. Förutom det 
kunde inte heller jungfru Maria 
vara Jesu mor ens ur ett biologiskt 
perspek t iv.  Män n iskor  bl i r  t i l l 
genom kombinationen av en spermie 
och ett ägg. Jesus blev till genom 
den Helige Ande.

O m e t t  b a r n  b l i r  t i l l  ge nom 
kon s tg jord  bef r u k t n i ng ,  ä r  d å 
kvinnan som födde barnet hans 
”mor”? Om barnet ligger i en kuvös 
ett tag, borde han då kalla kuvösen 
sin ”mor”? På samma grund kallade 
inte Jesus jungfru Maria för sin 
”mor” bara för att Han var i hennes 
livmoder innan Han föddes. Gud har 
inte behag till om människor tänker 
om jungfru Maria och behandlar 
henne som Jesu mor och t i l lber 
henne som de skulle göra inför en 
avbild.

S o m  G u d  s ä g e r  t i l l  o s s  i  2 
Mosebok 20:3-4, ”Du ska inte ha 
andra gudar vid sidan av mig. Du 
ska inte göra dig någon bildstod 
eller avbild av det som är uppe i 
himlen eller nere på jorden eller i 
vattnet under jorden” ska vi aldrig 
skapa, tjäna eller tillbe någon avbild 
eller bildstod av något skapat.

Jesu följande ord, ”Kvinna, där är 
din son” var tänkta att trösta jungfru 
Mar ia. När hon såg sin älskade 
Jesus uthärda det ohyggliga lidandet 
gick även jungfru Maria igenom 
en förkrossande smärta och sorg. 
Den alltid så uppmärksamme Jesus 
kom ihåg jungfru Maria t ill och 
med under sin sista stund i livet och 
gjorde så att hon skulle förlita sig på 
att Hans lärjunge Johannes skulle 
vara som sin egen son.

2. ”Där är din mor”
Johannes 19:27 fortsätter, ”Sedan 

sade han t i l l  lär jungen: ’Där är 
d in mor’.  Från den stunden tog 
lärjungen hem henne till sig”. Bibeln 
säger oss att från den stunden tog 
Johannes med sig jungfru Maria 
hem till sig och tjänade henne som 
om hon var hans egen mor. Efter att 
Maria som jungfru hade fött Jesus 
fick hon många f ler barn med sin 
make Josef. Ändå bad inte Jesus 
någon av Maria och Josefs barn om 
att se efter henne utan överlämnade 
den uppgiften i förtroende till sin 
lärjunge Johannes.

Va d  m å s t e  v i  v a r a  v ä l d i g t 
medvetna om här? Skrifterna säger 
oss i Filipperbrevet 3:20, ”Men vi 
har vårt medborgarskap i himlen, 
och därifrån väntar vi Herren Jesus 
Kristus som Frälsare”. Guds barn 
som har tagit emot frälsning tillhör 
himlen. Guds barn, alla de som har 
accepterat Herren och vars namn är 
skrivna i livets bok, utgör en andlig 
familj som tjänar Gud som deras Far.

Gud är källan till liv. Fastän var 
och en av oss har fötts  av våra 
biologiska föräldrar,  gavs våra 
föräldrars sperma och ägg till dem 
av Gud. När vi spårar vårt ursprung 
märker  vi  a t t  människosläktets 
förfader Adam också kom från Gud. 
Personligen formade Han Adams 
kropp och blåste in livsande i hans 
näsa och därför är det från Gud som 
våra liv kommer. Även om en man 
och en kvinna är på väg att gifta sig 
kommer de inte kunna få ett nytt liv 
utan Guds tillåtelse, för makten att 
ge en ande till det formade barnet 
tillhör också Gud.

I takt med att vetenskapen och 
teknologin har utvecklats till en 
rekordhög nivå kokar kontroversen 
kring kloning av människan men 
ingen  människa  kan  skapa  s in 
egen ande. Människor kanske kan 
reproducera kroppen men eftersom 
den reproducerade kroppen kommer 
sakna anden kommer han inte vara 
annat än som djuren och kan inte 
anses vara en människa. Det finns 
dessutom andra attribut hos barnet 
som blivit till som också är bortom 
föräldrarnas  kontrol l  som kön, 
karaktärsdrag, det yttre utseendet 

och andra egenskaper.
Det obestridliga faktumet är att 

det enbart är Gud som styr över 
människosläktets liv. Bara Gud ger 
anden till människan och endast Han 
styr över liv, död, förbannelse och 
välsignelse över mänskligheten, och 
denne Gud är vår andlige Far. Om 
människor lever sina liv i enlighet 
med de världsliga vägarna utan att 
tro på Honom kan sådana människor 
inte kalla Gud för ”Far”! (Johannes 
8:44).

Även om vi därför har blodsband 
till vissa individer i denna värld, 
kommer vi  in te  bo i  den eviga 
himlen med dem om de inte tror på 
Herren. Även Jesus har påmint oss 
om just detta i Matteus 12:50, ”Den 
som gör min himmelske Fars vilja 
är min bror och min syster och min 
mor” och lärde oss vad den sanna 
familjen är, vilket är den andliga 
familjen.

Vi  ska  ä l ska  och  be t jäna  vår 
köttsliga familj men det måste ske 
i andlig kärlek som är den korrekta 
i Guds ögon. Sann kärlek är inte att 
underordna sig och älska ens familj 
som hädar mot Gud och går på vägar 
som är emot Hans vilja.

Tänk om en persons köttsl iga 
fö rä lde r  e l l e r  syskon  sade  t i l l 
honom, ”Gå inte till kyrkan” eller 
”Följ med mig för att utföra detta 
brott”. Om han då följer dem är 
det inte kärlekens väg utan dödens. 
Samtidigt som vi ska älska och 
betjäna våra köttsl iga föräldrar 
och syskon ska vi göra det inom 
sanningens gränser. Om vi dessutom 
har sann kärlek till vår familj måste 
vi först predika evangeliet för dem 
och leda dem till himlen.

Kära bröder och systrar i Kristus, 
Jesus kärlek är inbäddad i det tredje 
ordet som Jesus sa när Han hängde 
på korset, för att trösta den sörjande 
Maria. Vår Herre säger samtidig 
till oss att alla bröder och systrar i 
Honom är vår sanna familj. Jag ber 
i Herrens namn att ni kommer att 
hålla fast vid vår Herres hjärta ännu 
starkare, älska Gud mer och dela 
andlig kärlek med varandra i Herren.

Jesu sju sista ord 
på korset (2)

”När Jesus såg sin mor och bredvid 
henne den lärjunge som han älskade, 

sade han till sin mor: ’Kvinna, 
där är din son’. Sedan sade han till 

lärjungen: ’Där är din mor’. 
Från den stunden tog lärjungen 

hem henne till sig” 
(Johannes 19:26-27).

Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

●●●
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Jesus sade i Matteus 20:28, ”Så har 
inte heller Människosonen kommit för 
att bli betjänad, utan för att tjäna och ge 
sitt liv till lösen för många”. De som var 
omkring Jesus kände Hans ödmjukhet och 
betjänande.

Jesus är Guds Son och Han gjorde tecken, 
under och fantastiska kraftgärningar så 
at t människorna kunde t ro at t Han är 
Frälsaren.

Men Han ville inte bli betjänad. I stället 
ödmjukade Han sig själv och t jänade 
människor. Ibland avstod Han från att 
äta och sova för att så många människor 
kom till Honom. Han betjänade dem från 
djupet av sitt hjärta. Väldoften från Hans 
ödmjukhet och betjänande berörde och 
förändrade människors hjärtan.

Där f ör  behöver  k r is t na f ölja  Hans 
exempel genom att ödmjuka sig själva och 
betjäna andra, och på så sätt sprida Kristi 
väldoft av ödmjukhet och betjänande.

Saken är den at t  du behöver spr ida 

väldoften på ett naturligt sätt från hjärtat 
och inte från ett välregisserat uppförande 
eller en bildning som inte kommer från 
hjär tat. Bara då kan du öppna andras 
hjä r t an och v in na deras  f ör t roende. 
Evangeliet du försöker sprida till dem kan 
då planteras i deras hjärtan.

En del människor ser ut vara ödmjuka 
när de hälsar på deras överordnande, men 
bakom ryggen talar de illa om honom. 
En del överordnande återgäldar inte sina 
underordnandes hälsningar eller ens tittar 
åt dem när de hälsar. Sådana handlingar är 
långt ifrån ödmjukhet och betjänande.

Somliga känner sig upprörda eller till 
och med blir arga när de blir utskällda för 
sina misstag, tillrättavisade eller får råd. I 
sådant fall behöver de vara medvetna om 
att det finns begär efter att bli upplyfta 
och betjänade i deras hjärtan. Det är på 
grund av sådana egenskaper i hjärtat som 
de hatar att lyssna på tillrättavisning eller 
kommentarer som avslöjar deras brister.

Eller när någon säger något som inte 
stämmer med vad du tänker kanske du 
dömer hans uttalande utifrån din egen 
ståndpunkt. Men i de f lesta fall stämmer 
inte din bedömning med verkligheten.

När du placerar dig själv högre än den 
andre kan du känna dig obekväm och det 
kan leda till konflikter med honom. Men 
om du ödmjukar dig själv och försöker 
förstå honom kommer du inte vara orsak 
till något problem med honom. För att 
förstå honom är det väldigt viktigt att du 
lyssnar på honom tills han har avslutat 
meningen. Då kan du bättre förstå varför 
han var tvungen att säga vad han sa. Du 
kan också känna att han i sitt hjärta har ett 
hopp om att bli älskad eller en längtan efter 
mer erkännande eller en önskan om att 
göra något bättre. Då kan du ge honom ett 
bättre svar.

K r i s t i  vä ld of t  s o m  s p r id s  ge n o m 
öd mju k he t  och  be t jä na nde  kom me r 
verkligen beröra andras hjärtan.

Trots at t Petrus förnekade Jesus t re 
gånger övergav Jesus honom aldr ig. I 
stället förstod Han hans svaghet, förlät 
honom och  s t y rk t e  honom igen .  En 
gång i tiden hade Paulus trakasserat och 
förföljt de som trodde på Herren Jesus, 
men Herren mötte honom, förlät honom 
och gjorde honom till sin apostel. Denna 
kärlek f rån Her ren förnyade dem och 
gjorde dem till hans apostlar.

Det är detsamma med oss. Her rens 
kärlek på korset smälte våra hjär tan. 
Her ren blev g isslad i  sin k ropp,  bar 
törnekronan och Hans händer och fötter 
spikades fast på korset. Till slut dog Han 
på korset efter att ha utgjutit allt sitt blod 
för att frälsa oss, medan vi inte ens kände 
till Honom eller trodde på Honom. När vi 
inser den kärlek Han hade på korset kan 
vi känna oss tacksamma och gråta. När 
vi bevarar Herrens kärlek som offrade 
sig själv fullständigt för oss och vi visar 
andra den kärleken, spr ider vi Kr ist i 
väldoft.

Det är kärleken som inte kräver något i 
retur. Det är kärleken som hela tiden ger 

utan att hålla tillbaka. Det är kärleken 
som förlåter även de som har skadat oss 
liksom Herren förlåter oss våra synder 
och missgärningar. Om vi släpper ut 
denna kärleksdoft kan andra människor 
känna den och förändras. Andlig kärlek 
kan smälta det frusna hjärtat och det kan 
mjukna upp det hårda hjärtat.

De som sprider en sådan andlig kärlek 
kommer bli älskad av andra också. En del 
av er kanske tänker, ”Varför är det ingen 
som älskar mig? Beror det på hur jag ser 
ut eller att min sociala status inte är bra 
nog?” Du behöver inte försöka få sådan 
köttslig kärlek. Köttslig kärlek kommer 
inte stanna särskilt länge. Den är bara 
tillfällig. Sådan kärlek förändras väldigt 
lätt när dina fysiska egenskaper förändras 
eller när någon som är bättre dyker upp.

För at t kunna få oföränderlig, sann 
kärlek behöver din ande, som är kärnan i 
din varelse, bli förnyad. Det innebär att 
du behöver ha godhetens hjärta som är 
tömt på ondska och det andliga hjärtat 
som är  tömt på köt t .  När du spr ider 
Kristi väldoft med det hjärtat kommer du 

definitivt bli älskad av andra. Det är en 
sådan kärlek som är sann.

Kärlekens  vä ldof t  som kom mer ut 
från det andliga hjärtat kan berörda alla 
människors hjärtan. Den är mjuk, varm 
och sann. När du sprider sådan väldoft 
kommer människor öppna sina hjär tan 
för dig och ge kärlek från djupet av deras 
hjärtan tillbaka till dig.

Sann kärlek är att bry sig om allt som 
hör till den andra personen eftersom du 
älskar den personens ande så mycket. 
Gud Fadern älskar också vår ande, inte 
vårt yttre (1 Samuelsboken 16:7). Det är 
från våra hjärtan vi också tror och älskar 
Gud som vi inte kan se.

Ordspråksboken 8:17 säger, “Jag älskar 
dem som älskar mig, och de som söker 
mig ska finna mig”. Om vi håller Guds 
bud för at t vi älskar Honom kommer 
vår själ ha framgång och allt kommer 
gå bra för oss, och vi kommer ta emot 
välsignelsen av at t  ha god hälsa.  Då 
kan vi ta emot kärlek från Gud, uppleva 
Honom och njuta av liv i överf löd till och 
med här på jorden.

2 Korintierbrevet 2:15 säger, ”Vi är en Kristi väldoft inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem 

som går förlorade”. Kristna ska som sagt leda många människor till Herrens famn genom att sprida 

Kristi väldoft och bli salt och ljus i denna värld. Hurdan är då Kristi väldoft?

Doften av ödmjukhet och betjänande

Doften av kärlek

Kristi väldoft
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World Christian Doctors Network Urim Books 

Omkring lunchtid den 23 december 2017 gick jag till 
fotbollsplanen för att spela fotboll. Det var väldigt kallt 
ute. Jag stretchade och började spela fotboll. Mindre 
än tio minuter senare hörde jag ett ljud från min 
vänstra vad och det gjorde så ont. Vaden var skadad 
och en svår smärta drabbade mig. Jag var tvungen 
att sitta stilla de nästkommande 30 minuterna. Sedan 
hoppade jag på min högra fot till bilen eftersom det 
gjorde så fruktansvärt ont att gå på mitt vänstra ben.

Men smär t an f ör svan n nä r  jag  r i ngde den 
automatiska telefonsvararen på min mobil tre gånger 
och tog emot Huvudpastorn Dr. Jaerock Lees bön. 
Jag ville vittna om mitt helande för Huvudpastorn 
i det möte jag hade bokat med honom dagen efter 
under 1–2 Männens Mission som jag tillhör. Klockan 
19.30 följande dag gick vi in på hans kontor. Medan 
jag lyssnade på honom kände jag att jag blev stel i 
min rygg. Men jag tänkte inte mer på det. Innan jag 
lämnade hans kontor berättade jag för honom ”Jag 
blev botad från en vadmuskelbristning genom din bön. 

Smärtan försvann. Jag kunde gå ordentligt, till och 
med uppför trappor. Tack så mycket”.

Efter det gick jag till parkeringen för att åka hem 
med min familj. Återigen kände jag smärta i ryggen, 
där jag tidigare hade känt mig stel. Smärtan blev så 
svår att det kändes som om mina inre organ skars 
i bitar. Jag kunde inte gå. Jag återvände till kyrkan 
och besökte nätverket för kristna läkares, World 
Christian Doctors Network, kontor. Jag fick genomgå 
ett ultraljud och det visade sig att jag hade stenar 
i urinblåsan. Jag uthärdade den allvarliga smärtan 
som gjorde det omöjligt att gå ordentligt och gick till 
Huvudpastorns kontor på nytt för att ta emot hans bön.

Jag hade så ont att jag trodde jag skulle svimma. 
Den korta tiden jag fick vänta kändes så lång. Det 
fanns många församlingsmedlemmar omkring mig 
men jag kunde inte röra mig på grund av smärtan 
som var så outhärdlig. Efter ett tag gick jag till 
Huvudpastorns kontor för att ta emot hans bön. Han 
hade hört talas om mig och hade väntat på mig med 

sin kontorsdörr öppen.
När mina ögon mötte hans grät jag starka tårar 

av omvändelse och smärtan försvann! Jag såg bara 
Huvudpastorn. Jag har varit medlem i Manmin i 23 
år och sett honom många gånger, men denna dag såg 
Huvudpastorn så liten ut. Han såg ut som en far som 
hade offrat allt för sina barn. Jag insåg att alla år han 
hade härdat ut inte varit lätt för honom, och hans offer 
syntes i hans kärlek mot mig.

Huvudpastorn böjde sig ner och lade sin hand på 
mig eftersom jag låg på knä och han bad med sin hand 
på min högra sida. Smärtan hade redan lämnat mig 
och jag ställde mig upp utan problem. Jag omvände 
mig från min ljumna tro för honom och bekände att 
jag skulle leva ett brinnande troende liv. Jag ger all 
tacksamhet och ära till Gud som lät mig få uppleva 
gudomligt helande som gjorde att smärtan från 
stenarna i urinblåsan försvann på en gång och jag blev 
en helt ny person. Jag uttrycker också mitt stora tack 
till Huvudpastorn som bad för mig.

Ja g  h a d e  d e t  mycke t 
jobbigt på grund av min 
syn. Jag ville inte berätta 
om det för andra. Under 
gymnasiet opererades jag 
f ör  s t a r r  i  mit t  vänst ra 
öga och även mit t högra 
öga  hade  problem.  Det 
högra ögat var så känsligt 
att bara en liten bris kunde göra ont och 
min syn förvär rades med t iden. På 
grund av ögonproblemen kunde jag 
inte gå till skolan på tre månader. 
Senare f ick jag veta at t jag hade 
en tumör i ögat och utan operation 
skulle jag förlora min syn helt och 
hållet.

I  ja nu a r i  2013 r å kade  jag  lä sa 
Manmin Nyhetsbrev  som min kusin 
hade tagit med sig från sin församling. 
Jag läste genom nyhetsbrevet ef tersom jag 
tycker om att läsa. Jag tog emot så mycket nåd 
från vittnesbörden om helande eftersom jag själv 
led av ögonsjukdomar. Jag ville också ta emot 
helande f rån Gud och en dag f öljde jag med 
min kusin. På det sättet blev jag, den 6 januari, 
medlem i Nairobi Manmin Holiness Church i 

Kenya.
I  f ör sa m l i ngens  hela ndemöte 
m e d  n ä s d u k  b a d  B i s k o p  D r . 
Myongho Cheong för de sjuka 
med näsduken som Huvudpastor 
Dr. Jaerock Lee hade bet t för 
(Apostlagärningarna 19:11-12). 

Jag f örberedde mig f ör mötet 
med bön och omvändelse  f rån 

djupet av mitt hjärta.
Den 20 januar i tog jag emot bön 

med näsduk från Dr. Cheong. Det kändes 
som om något f lyttades från det högra ögat till den 
vänstra och sedan lämnade mig. I det ögonblicket 
kändes det som om jag skulle svimma. Sedan 
hände något fantastiskt. Alla människor och allt 
blev plötsligt väldigt tydligt trots att jag tagit av 
mig glasögonen. All smärta och alla symtom jag 

hade haft jobbigt med 
var helt borta!

Jag  möt te  Gud på 
d e t  s ä t t e t  o ch  m e d 
tacksamhet för nåden 
bör jade jag leva et t 
ordentligt kristet liv. 
I  s e p t e m b e r  2 0 1 5 
sökte jag ett arbete på 

ett departement och gick på anställningsintervju 
för att bli en civilarbetare. Jag tog emot bön med 
näsduk från Dr. Myongho Cheong igen.

Häpnadsväckande nog fick jag anställning med 
ett sex månaders kontrakt som forskare på den 
medicinska utvecklings forskningscenter som 
står under departementet. Då bad jag ivrigt under 
bönemötet Special Daniel Prayer Meeting om att 
bli heltidsanställd. I verkligheten såg situationen 
väldig t mörk ut ef tersom depar tementet hade 
gått ut med information att de skulle varsla ett 
antal  anstäl lda.  Men i  mars 2017 f ick jag en 
heltidsanställning vid depar tementet. Gud gav 
svaret på min bön.

I nge n  k u nde  b ef r i a  m ig  f r å n  l id a nde t  av 
sjukdomarna i världen men Gud löste alla mina 
problem. Jag ger all tacksamhet och ära till Gud 
som välsignade mig i herdens rymd.

Diakon Duseok Yun, 38 år, Parish 12, 
Manmin Central Church

”Den svåra smärtan från stenar 
i urinblåsan försvann 
när mina ögon mötte hans!”

Broder Samuel Omondi Amata, 29 år, 
Nairobi Manmin Holiness Church, Kenya

”Jag blev botad från 
ögoncancer och min syn 
förbättrades till och med!”


