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Manmins unga vuxna förnyar världen!

Syster Hanbit Lee (bild #3) är jurist. Hon avslutade utbildningen vid den 
juridiska institutionen Judicial Research & Training Institute som en av 
avgångseleverna från den 44:e årskullen. Hon arbetar nu för den statliga 
kommissionen som tjänar under presidenten för skyddande av personuppgifter.

Eftersom hon fick lära sig genom Dr. Jaerock Lee att förbli ödmjuk, undvika 
arrogans och tjäna andra har hon inte försökt hävda sin egen rättfärdighet utan 
strävat efter att lära sig från andra, även när något hon inte varit bekväm med 
allt som har hänt. Snart började människor se henne i ett annat ljus. Hon trodde 
inte hon skulle kunna göra något stort, men hennes små goda gärningar gav 
henne ett gott rykte inom hennes område. Det ledde till att hon blev uppsökt av 
kommissionen där de flesta gärna vill jobba.

”Jag drack inte alkohol för att behaga någon. Men Gud ledde min väg på 
sitt sätt, inte på världsliga sätt. Jag önskar att få vara en kärleksfull jurist 
som kan ge hopp till många människor med vishet från Herren.”

Hanbit Lee, jurist i Personal Information Protection Commission

Broder Hosan Jeong (bild #4) är biträdande poliskommissarie som arbetar 
vid avdelningen för utredning av ekonomisk brottslighet vid Gwanak 
polismyndighet. Han blev slagen av häpnad när han lyssnade på Huvudpastor 
Dr. Jaerock Lees lektioner om 1 Mosebok över internet. Efter att ha tagit emot 
mycket nåd från predikningarna registrerade han sig i Manmin 2012.

Han har mött många olika slags människor genom sitt arbete, men han 
har försökt bemöta dem med godhet och spridit Kristi väldoft. 2017 fick han 
motta flera erkännanden. Han arbetar också troget som medlem i missionen i 
församlingen och överlåter sig själv till församlingsmedlemmarnas säkerhet. 
Han har sagt att han alltid upplever Guds hjälp när han är på sitt vaktpass.

”Det  har gått  lätt  för  mig att  arrestera kriminella även när 
spårningssystemet inte har fungerat. Mina kollegor blev så förvånade och 
sade att de aldrig hade sett något liknande. Jag vill sprida Herrens kärlek 
som jag har fått för intet och värma världen som polisman.”

Hosan Jeong, kriminalavdelningen vid Gwanak Polismyndighet

Syster Seulgi Kim (bild #2) drömde om att ära Gud med dans när hon såg de 
uppträdanden som dansgruppen Power Worship Dance Team gjorde under henne 
skoltid. Hon flyttade till Seoul när hon skulle börja universitet 2010 och gick med i 
universitetets dansgrupp College Mission Worship Dance Team och sedan i Glory 
Worship Dance Team. 2015 kom hon till slut med i Power Worship Dance Team som 
hon hade drömt om så länge.

Ungefär samtidigt blev hon botad från tuberkulos genom Huvudpastor Dr. Jaerock 
Lee bön. Sedan dess har hon överlåtit sig själv ännu mer till att ära Gud genom sina 
uppträdanden. Hon säger att hon känner sig glad när hon får sprida Herrens kärlek 
genom sin dans, till människor som talar andra språk och kommer från andra kulturer.

”Jag känner Guds stora kärlek när jag ser människor gråta under våra 
uppträdanden, när jag ser dem väckas av helighetens evangelium och när de 
upplever helandegärningar från den Helige Ande. Jag hoppas att fler och fler 
människor kommer att känna Herrens stora kärlek och nå den underbara 
himlen.”

Seulgi Kim, Power Worship Dance Team, Kommitteen för konst och uppträdande

Broder Jaeyun Kim (bild #1) tog examen från UCLA som är ett av de bästa 
universiteten i västra USA. Han tog också mastersexamen på samma skola 
2015. Medan han arbetade som lärare i matematik på gymnasiet blev hans 
far, missionären Hangryeol Kim som hade betjänat på Kalifornien Manmin 
Missionscenter, utsänd till Peru Manmin Church, och centret var i behov av en 
missionär som kunde fylla platsen.

Den 17 december 2017 blev han utsänd som lekmannamissionär till 
missionscentret av Manmin Central Church. Faktum är att han hade hållit 
fast vid en vision om att arbeta som missionär han hade fått när han gick på 
gymnasiet. Gud kom ihåg det och ledde honom till att bli missionär.

”Jag vill vara en kraftfull missionär och leda många människor i 
Nordamerika till Herren genom helighetens evangelium. Genom att göra 
så hoppas jag kunna återgälda den nåd jag har fått från Gud som låtit mig 
möta kärlekens och kraftens herde och att få sann tro.”

Jaeyun Kim, Kalifornien Manmin Missionscenter i USA

”Jag vill ta emot 
kraft och leda många 

människor i Nordamerika 
till Herren!”

”Jag blir glad när 
människor känner 

Herrens kärlek genom 
min dans!”

”Min önskan är att vara 
en kärleksfull jurist 

som ger hjälp och hopp 
till många människor!”

”För det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske” (Filipperbrevet 2:13).
Manmins unga vuxna sticker ut bland världen eftersom de har fått lära sig helighetens evangelium och fått uppleva många tecken, 

under och kraftgärningar. Låt oss lyssna på vittnesbörden från fyra ungdomar som har spridit Kristi väldoft inom 
sina egna områden och som arbetar vidare för att nå sina heliga mål till Guds ära.
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”Som polis längtar 
jag efter att sprida 

Herrens kärlek som 
jag har fått för intet!”



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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Je s u s  som h a de  kom m it  i n  i 
denna värld som mänsklighetens 
Frälsare, uttryckte några ord strax 
innan Han tog sitt sista andetag på 
korset och de kallas ”De sju sista 
orden på korset.” Han ville plantera 
andligt liv i mänskligheten ända 
till sin sista stund på korset. Låt oss 
fortsätta idag med det fjärde, femte 
och sjätte ordet Jesus lämnade efter 
sig på korset.

Det fjärde Ordet: ”Eli! Eli! Lema 
sabaktani?”

J e s u  O r d :  ” E l i !  E l i !  L e m a 
s a b a k t a n i? ”  i  M a t t e u s  2 7:4 6 
översät t s  ”Min Gud ,  min Gud , 
varför har du övergett mig?”

Jesus uttalade inte dessa ord till 
Gud som en slags bitter klagan eller 
för att med ord uttrycka sitt lidande. 
Det finns i själva verket en andlig 
innebörd inbäddad i dessa ord som 
är väldigt viktig.

Det  hade nu gåt t  sex  t im mar 
sedan Jesus hade spikats fast och 
blivit upphängd på korset (Markus 
15:25-34). Trots att Han inte hade 
tillräcklig styrka ropade Han ändå 

”med hög röst.” Jesus gjorde så för 
att påminna alla människor och låta 
dem förstå varför Gud hade övergett 
Honom och varför Han var tvungen 
att underkasta sig korsfästelsen.

Jesus korsf ästes för at t kunna 
å t e r l ö s a  m ä n s k l i g h e t e n  f r å n 
d e r a s  s y n d e r .  E f t e r s o m  h e l a 
mänskligheten var bestämd till att 
bli övergiven av Gud i enlighet med 
lagens förbannelse, blev i stället 
Jesus förbannad och övergiven av 
Gud, å våra vägnar. För att kunna 
påminna alla om detta ”ropade Jesus 
med hög röst.”

Jesus ”ropade med hög röst” även 
på grund av mängder av människor 
som fortfarande är vän med världen 
och som vandrar på dödens väg 
trots att Gud har givit sin enfödde 
Son för syndare. Jesus ville att alla 
själar skulle vara medvetna om 
orsaken till att Han blev korsfäst 
och att de ska acceptera Honom som 
deras Frälsare och få evigt liv. Det 
var därför Jesus ropade ut med hög 
röst, ”Eli! Eli! Lema sabaktani?”

Om vi från hjärtat tror att Jesus 
övergavs av Gud och korsfästes för 
våra synder, ska ingen av oss längre 
leva mitt i synden utan i stället leva 
ett helgat liv och bli Hans barn som 
kan kalla Gud för ”Fader.” Vi måste 
också se till att vi ihärdigt sprider 
budskapet om korset för att kunna 
leda alla de själar som är på väg mot 
döden till frälsningens väg.

Det femte Ordet: ”Jag törstar.”
Nä r  n å go n  d r a bb a s  av  s t o r a 

blod f ör lu s t e r  bl i r  ha n  ex t remt 
törstig. Kan du då föreställa dig hur 
törstig vår Jesus måste ha varit när 
Han var fastspikad och upphängd 
på  kor se t ,  i  den  to r r a  lu f t en  i 
Israel, under den brännheta solen i 
timmar? Ändå led inte Jesus bara 
av den fysiska törsten; det finns en 
andlig innebörd inbäddad i Hans 
ord: ”Jag törstar.” Hans ord är i sin 
karaktär andliga, och uppmanar var 
och en av oss att släcka Hans törst 
genom att återgälda priset för Hans 
blod.

Hur kan vi då ”återgälda priset 
f ör  Hans  blod” ?  Li ksom Jesus 
utgöt sit t blod för at t frälsa hela 

mänskligheten, syndarna, måste vi 
söka upp och predika evangelium 
till alla de som annars skulle ha 
ham nat  i  helvete t .  För utom at t 
”d i rek t ” spr ida evangel ium t i l l 
otroende kan vi ”indirekt” sprida 
evangelium genom att be för själars 
frälsning och ge offer till Gud till 
missionsarbete.

När Jesus sade: ”Jag törstar” var 
det några i närheten som fyllde 
e n  s va m p  m e d  ä t t i k v i n  p å  e n 
isopstjälk och lyfte upp det till Hans 
mun. Jesus tog inte emot det sura 
vinet för att släcka sin törst utan 
accepterade lite av ättikvinet för att 
uppfylla det andliga dekretet som 
kommer från en profetia i Gamla 
testamentet (Psaltaren 69:22): ”och 
ättika att dricka i min törst.” 

Att Jesus ”tog emot ättikvinet” 
vittnar om att Han drack ättikvinet 
och  g jorde  de t  möjl ig t  f ör  oss 
at t dr icka nyt t vin. ”Ättikvinet” 
symboliserar Gamla testamentets 
lag  medan ”ny t t  v in”  t a la r  om 
kärlekens lag i Nya testamentet som 
uppfylldes av Jesus själv.

I enlighet med Gamla testamentets 
lag skul le al la syndare st raf fas 
för sina synder och återlösning 
för deras synder kunde enbart ges 
genom dju rs blod som off rades 
till Gud. När Jesus själv blev ett 
försoningsoffer och återlöste oss 
från lagens förbannelse med sin död 
på korset, ”tog Han emot ättikvinet” 
i vårt ställe.

Därför blir vi förlåtna våra synder 
när vi t ror på Jesus Kristus och 
från hjärtat omvänder oss från våra 
synder. Det är vad det innebär att 
”dricka nytt vin”, och för att upplysa 
oss om det faktumet sade Jesus: 
”Jag törstar” och tog själv emot 
ättikvinet.

D e t  s j ä t t e  O r d e t :  ” D e t  ä r 
fullbordat!”

Johannes 19:30 säger: ”När Jesus 
hade fått ättikvinet, sade han: ’Det 
är fullbordat.’ Och han böjde ner 
huvudet och överlämnade sin ande.” 
Genom att säga ”Det är fullbordat!” 
m e n a d e  J e s u s  a t t  H a n  h a d e 
uppnått försynen i mänsklighetens 
å t e r lösn i ng  och  uppf yl l t  lagen 

genom kärlek.
Eftersom ”syndens lön är döden” 

(Romarbrevet 6:23) ska alla syndare 
straffas med döden och hamna i 
helvetet. Guds barn var under en 
väldigt lång tid tvungna att döda 
boskap eller får och offra djurens 
blod för sina synders förlåtelse, 
men Jesus återlöste oss syndare 
från lagens förbannelse genom att 
offra sig själv till att bli korsfäst 
(Hebreerbrevet 7:27).

Det Jesus gjorde för att återlösa 
mänskligheten från deras synder 
gjorde Han utifrån sin ofantliga 
och oförklarligt stora kärlek. Guds 
dyrbare Son kom in i denna värld, 
genomled lidandet att bli arresterad 
och pryglad av syndarna själva, 
tvingad att bära en törnekrona på sitt 
huvud och fick spikar inslagna i sina 
händer och fötter.

Vi har fått rätten att komma in 
i himlen genom vår tro på Jesus 
Kristus som, i sin oerhörda kärlek 
och offer för oss, övervann döden. 
Vad är det då vi ska göra? Eftersom 
Jesus uppfyllde hela Guds försyn 
med kär lek  och offer  och b lev 
kungars Kung och herrars Herre 
måste också vi som blivit frälsta 
genom Honom uppfylla hela Guds 
vilja.

Guds vilja för oss är fullkomlig 
helgelse och fullkomlig trofasthet. 
Vi ska bära den Helige Andes nio 
frukter, uppnå andlig kärlek och 
uppfylla Saligprisningarna. Som 
Han har sagt till oss ska vi vara 
Herrens vittnen till jordens ändar 
och göra allt vi kan för att frälsa 
själar. Bara då kan vi helt och hållet 
förbereda oss själva som Hans brud, 
fullständigt utföra våra gudagivna 
uppgifter, och på den dag då Han 
återvänder bekänna inför Honom 
”Det är fullbordat!”

Bröder  och sys t rar  i  Kr is tus , 
genom att förstå och ta till er den 
andliga innebörden i Jesu ”Sju sista 
ord på korset” och ingravera dem i 
era hjärtan, ber jag i Herrens namn 
att var och en av er ska leva ett liv 
som är rätt i Guds ögon och för 
evigt leva med Herren på den allra 
vackraste himmelska boplatsen.

●●●

Jesu sju sista ord på 
korset (3)

”Vid nionde timmen ropade 
Jesus med hög röst: ’Eli! Eli! 

Lema sabaktani?’ Det betyder: 
’Min Gud, min Gud, varför 

har du övergett mig?’” 
(Matteus 27:46).

”Jesus visste att allt nu var 
fullbordat. Han sade sedan för 

att Skriften skulle uppfyllas: ’Jag 
törstar.’ … När Jesus hade fått 

ättikvinet, sade han: 
’Det är fullbordat’…” 
(Johannes 19:28-30).

Huvudpastor Dr. Jaerock Lee
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Livets ord ledde mig till förnyelsens och lyckans väg!

Diakon Changkeuk Maeng, 
69 år, Kinesiska församlingen, 

Manmin Central Church
Den 26 december 2017 

var jag på väg till arbetet. 
Jag kände att min kropp 
började luta åt vänster så 
jag vände och gick hem. På 
vägen hem kände jag att 

mina ben och min tunga blev förlamade. Jag kunde 
varken gå uppför trapporna eller prata.

Jag lyckades ta mig hem. Min dotter ringde 112 
för att få en ambulans och jag kördes i ilfart till 
sjukhuset. Det var en hjärninfarkt. Läkaren sade att 
hjärncellerna var skadade på tre områden av min 
hjärna och att det inte skulle kunna läkas ordentligt. 
Han tillade att jag inte längre skulle kunna leva ett 
normalt liv.

Klockan 17 den 29 december tog jag emot 
Huvudpastor Dr. Jaerock Lees bön. Efter bönen fick 
mina ben styrka och jag kunde gå utan hjälp av någon. 
Min kropp lutade inte heller åt vänster längre.

Efter fredagens bönenatt den 30 december skakade 
jag hand med Huvudpastorn och min förlamade tunga 
blev normal. Jag började tala normalt. Halleluja! 

Diakonissa Songyee Jung, 
40 år, Kanaan mission, Manmin Central Church

De sista två åren har jag ibland haft en stark halsbränna. 
Efter ett tag spred sig symtomen 
upp i matst rupen. Jag kände 
en brännande känsla i min hals 
och något som rörde på sig. Jag 
kände mig illamående. När jag 
låg på sängen kom maginnehållet 
upp genom matstrupen och jag 
kände en stark brännande känsla 

i mitt bröst. Jag kunde inte ligga ner och sova.
I september 2016 gick jag igenom en gastroskopi som 

visade att jag hade gastro-esofagal reflux. Min matstrupe 
var kraftigt inflammerad och blödde. Jag tog medicin men 
det blev inte bättre. I augusti 2017 gjordes en gastroskopi 
till och det visade for tfarande ärr i magsäcken och 
matstrupen.

Den 30 december 2017 tog jag emot Huvudpastor Dr. 
Jaerock Lees bön efter fredagens bönenatt. Följande 

morgon märk te jag at t 
halsbrännan och de andra 
symtomen var helt borta. 
Det kändes ingent ing i 
min hals och jag kunde 
äta ordentligt. Jag hade 
blivit botad från gastro-
esofagal  ref lux genom 
Huvudpastorns bön!

Broder Juyeong Jung, 
14 år, Parish 9, 

Manmin Central Church
Den 4 november 2017 

skadade jag min högra 
arm när jag ramlade från 
rutschkanan på lekplatsen. 
Läkaren sa at t min arm 
hade gått av och behövde 
opereras. Han tillade att 

utan operationen skulle min arm sluta växa och bli 
kortare än den andra, eller så skulle armen inte växa 
rätt och bli krokig. Jag ville ta emot helande från 
Gud, så jag åkte hem. Jag tog emot Huvudpastor Dr. 
Jaerock Lees bön som är inspelad på den automatiska 
telefonsvararen. Efter bönen avtog smärtan gradvis 
och försvann. Samma natt sov jag gott.

Läkaren hade sagt till mig att min arm var bruten 
och att det skulle göra väldigt ont. Men jag hade 
ingen smärta alls. Jag gick till Daniel bönemöte och 
omvände mig. Jag brast ut i en flod av tårar.

Den 17 november sände jag ett böneämne till 
Huvudpastorn som var i bönehuset på berget och bad. 
Den 2 december gjordes en röntgen. Läkaren sade att 
benen i min arm hade läkts samman på ett perfekt och 

ordentligt sätt. Halleluja!

”Jag blev botad från gastro-esofagal 
reflux genom bön!”

”Min högra arm hade en fraktur 
men delarna fogades samman 

utan operation!”

”Jag blev botad från förlamning 
orsakad av stroke!”

▶ Tecken på 
hjärninfarkt i den vita 

hjärnbarkens kärna och 
längre bak i den högra 

laterala hjärnventrikeln

▲ blödningar och inflammation i 
övergången mellan magsäcken och 

matstrupen.

Före bönen

Före bönen

▶ Slutet på 
överarmsbenet 

var helt brutet och 
felaktigt positionerat.

▶ De brutna delarna 
hade tillräcklig med 

benläkande vätska 
och inget tecken på 

förkortning.

Före bönen

Efter bönen

Överflödande 
bevis på 

den levande 
Guden

Som Jesus sade i 

Johannes 11:40: ”Har jag inte 

sagt dig att om du tror ska du 

få se Guds härlighet?” 

kan tron på Gud föra med 

sig ofattbart fantastiska 

gärningar från Gud.

Manmins medlemmar 

i och utanför Korea har 

upplevt så stor kraft från 

Gud genom vilken allt är möjligt. 

De har blivit botade från 

sjukdomar, tagit emot svar 

och välsignelser och blivit 

beskyddade från olyckor 

och sjukdomar. Här är några 

av deras vittnesbörd.

Genom att offra upp otaliga timmar i bön och perioder av 
fasta tog Dr. Jaerock Lee emot hur Guds Skrifter ska tolkas 
genom den Helige Andes inspiration. Alla hans andliga 
budskap finns tillgängliga på församlingens webbsida www.
manmin.org som har gjort det möjligt för många människor 
att lyssna på predikningarna och få uppleva andligt helande, 
förändring och liv.

Broder Viktor Chevchigashev, 46 år, Ryssland, lyssnade 
på Dr. Jaerock Lees predikningar via CNL och TBN Russia 
som är kristna tv-bolag för rysktalande människor. Han blev 
förundrad över de djupa andliga budskapen. Han sade: ”Dr. 
Lee såg väldigt ödmjuk och förtroendeingivande ut, och gav 
tydliga svar på frågor om Bibeln som jag hade haft under en 
väldigt lång tid.” Han fick också uppleva helande. Han hade 

lidit av svullnad i sina fingrar 
och att det kom var från naglarna 
på grund av hans arbete och han 
hade också psoriasis på sina ben. 
Men han blev botad från allt det.

Sedan hans familj gått med 
som medlemmar i  Manmin 
har de varit med på Manmins 
gudstjänster över internet och 

sprider helighetens evangelium till sina grannar.

Diakon Jongyeong Park, 43 år, Manmin Central 
Church Parish 32 sade att han inte kände sig glad när 
han gick till en annan kyrka. Han tänkte, ”Världen är så 
fläckad av ondska och det har en stark dragningskraft 
för mig att synda. Kan jag övervinna detta? Jag önskar 
jag åtminstone kunde ta emot 
en skamfylld frälsning.”

Då hände det att han såg ett 
videoklipp med titeln ”Kraft” 
på YouTube. Det handlade 
om de kraftfulla gärningarna 
som manifesterats genom 
D r .  J a e r o c k  L e e .  H a n 
började tänka på Dr. Lees 
predikningar.

Han började lyssna på Dr. Lees predikoserier 
”Budskapet om Korset” och for tsat te lyssna på 
f ler budskap. När han hörde att Gud har kultiverat 
människan på jorden för att få sanna barn med vilka 
Han kan dela sin kärlek med för evigt blev han djupt 
berörd av Guds stora kärlek. Till slut registrerade han 
sig som medlem i Manmin med sin familj och smakar 
nu på sann lycka i sitt troende liv. För att han lever ett 
kristet liv som inte har någonting med synd att göra har 
hans familj fått mer frid i Herren.
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World Christian Doctors Network Urim Books 

”Jag blev botad från en 
hematologisk malignitet!”

I april 2017 fick jag onormala symtom i min kropp. Det 
gjorde ont i hela min kropp och det var svårt att sova på 
grund av stark huvudvärk och klåda. Jag blev svagare 
och tillbringade hela dagarna i sängen. Symtomen 
förvärrades och jag kunde inte ens äta.

Jag blev diagnostiserad med en hematologisk 
malignitet i fjärde stadiet. Läkaren sade att fullständig 
återhämtning inte kunde utlovas ens efter operation på 
grund av att cancercellerna redan hade spridit sig över hela min kropp. Vad 
värre var, var att jag fick höra att jag skulle kunna dö när som helst om jag inte 
opererades.

I denna desperata situation kom jag att tänka på något. Två månader innan 
det här hade börjat hade jag blivit ledd till Delhi Manmin Church. Jag fick 
där höra många vittnesbörd från de som blivit helade från sjukdomar genom 
Huvudpastor Dr. Jaerock Lees bön.

Jag började be under Daniel bönemöte på GCN. Jag omvände mig från 
mitt förgångna och bad starkt. Jag tog emot Huvudpastorns inspelade bön tre 
gånger om dagen och lyssnade på hans predikan ”Budskapet om Korset.” Jag 
tog ofta emot bön med näsduk som Dr. Lee hade bett för, genom Pastor John 
Kim (Apostlagärningarna 19:11-12). Efter det kände jag mig mycket bättre och 
fick styrka i hela min kropp.

Sedan fick jag höra att Manmin Sommarretreat 2017 skulle hållas i augusti. 
Jag förberedde mig själv för att ta emot fullständigt helande. Jag offrade upp 
fasta och bön. Den 7 augusti var jag med på den första dagen av retreaten via 
GCN. När jag tog emot Huvudpastorns bön hände något fantastiskt med mig. 
Direkt efter bönen tog jag emot den Helige Andes eld. Hela min kropp blev varm 
och jag svettades mycket. Därefter försvann alla cancersymtom fullständigt!

Tio dagar senare var jag på en läkarundersökning. Läkare sade förundrat: 
”Alla cancercellerna är borta!” Jag ger allt tack och all ära till Gud som botade 
mig!

Jag har nyligen insett att jag 
kan göra allt och bära frukt i 
Herren så länge jag har tro. Jag 
arbetar för Seoul Housing & 
Communities Corporation. Jag 
har varit ansvarig för många 
byggnadsplatser och inte en 
enda olycka har inträffat på 
många år eftersom Huvudpastor 
Dr. Jaerock Lee har bett för 

mig.
Jag uppfyllde mitt uppdrag med noggrannhet och tjänade andra precis som jag 

hade lärt mig av honom. Den 31 december 2017 tog jag emot ett erkännande från 
borgmästaren i Seoul. Det gavs som ett erkännande av det jag hade gjort för att 
driva igenom säkerhetsåtgärder mot översvämningsskador, för skadereducering och 
för medborgarnas säkerhet. Jag var glad över att jag kunde ära Gud. 

Broder Jonghyun Baek, min son, är nu 21 år gammal. När han var fem stammade 
han väldigt mycket. Men när han med tro skakade hand med Huvudpastorn, blev 
han normal direkt. Efter att han fått uppleva Guds fantastiska kraft bad han om att 
få studera språk och arbeta för Guds rike. 2018 blev han antagen till det arabiska 
departementet i Hankuk University of Foreign Studies genom att bli godkänd på 
det skriftliga provet i den tidiga antagningsprocessen. Han fick till och med ett 
stipendium som betalade halva avgiften under alla akademiska år.

Syster Jihyyn Baek, min dotter (19 år), var nära döden när hon var liten. En bil 
backade över henne! Men hon blev beskyddad i herdens rymd. Hon är väldigt frisk. 
Hon har tjänat som ordförande i gymnasieelevernas missionssöndagsskola både 
förra året och detta år. För att hon studerat och uppfört sig väl i skolan fick hon en 
belöning för att hon var en exemplarisk student.

Senior diakonissa Miok Kim (49 år), min hustru, är också fylld av glädje och 
tacksamhet i det att hon tar hand om själar och hon ber starkt. Jag ger allt tack och 
all ära till Gud som har lett hela min familj till att få hopp om den underbara himlen 
och vandra på välsignelsens väg.

Diakon Yongchul Baek, 53 år, Parish 6, Manmin Central Church 
Syster Tara Singh, 28 år, Delhi Manmin Church, Indien

”Välsignelser överflödar i min familj!”

Syster Teresita Tamayo 
från Manila Manmin Church 
på Filippinerna, 67 år, blev 
t ryggt beskyddad i en stor 
eldsvåda. Klockan 10 den 4 
januari 2018 bröt elden ut på 
grund av att barn hade lekt 

med eld, och det utvecklades till en stor eldsvåda. 
Det var inte förrän klockan 17 som elden var 
under kontroll genom fler än 20 brandbilar. Elden 
förstörde Syster Teresita Tamayos 50 grannhus 
inklusive huset just bakom henne. Men hennes hus 
blev fullständigt beskyddat från elden.

”Jag sände ett böneämne till den centrala 
församlingen genom min församlingspastor. Det 
slutade med att bara mitt hus blev fullständigt 
beskyddat i herdens rymd! Fantastiskt!”

Den 29 december 2017 föll 
B r o d e r  A r g u i n s  O d a k a 
Sande, 23 åŗ  Nairobi Manmin 
Holiness Church i Kenya, 
f rån f järde våningen på en 
byggnadsplats där han arbetade. 
Han hade olyckligtvis klättrat på 

en stege vars skruvar hade lossnat vilket gjorde att 
han föll. Hans kollegor skyndade sig med honom till 
sjukhuset men han var inte skadad alls, förutom ett 
litet sår i ansiktet!

Han sade: ”Jag föll med huvudet först. Plötsligt 
kände jag något konstigt i luften, något som vände 
min kropp så att jag landade på min högra hand och 
inte huvudet.” Han genomgick olika medicinska 
undersökningar men ingen skada kunde hittas och 
röntgen av hans högra hand var utan anmärkning.

Br o d er  Va s i ly,  32  å r,  
Moldova Manmin Church 
krockade av misstag med en 
bil vid sidan av honom den 11 
oktober 2016. Den andra bilen 
slog in hans bil och tryckte in 
förarsätet.

”Bilen stannade just innan den nådde mig. 
Efter att jag samlat mig öppnade jag dörren och 
klev ut. Jag kollade igenom hela min kropp men 
jag hade inte skadats alls. Jag blev beskyddad i 
herdens rymd!”

Ha n  ha de  r eg i s t r e r a t  s ig  v id  Ma n m i n 
efter att ha lyssnat på Huvudpastor Dr. Lees 
predikningar på CD som han hade fått från en 
bekant. Han sade att hans liv hade förändrats 
genom livets ord.

Vi har blivit fullständigt beskyddade i en stor 
brand och ur hemska olyckor!


