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Josefs livs resa med tro

Presenterad för barnen i en ny bibelstudiebok,
Josef, passagen till Guds förbund 

K l o c k a n  2 0 . 3 0  d e n  8  a p r i l  2 018  h ö l l s 
Prisutdelningsceremonin under Särskilt Daniel 
Bönemöte i kyrksalen t illsammans med den 
inledande lovsången. Denna tvådelade session 
under Särskilt Daniel Bönemöte hölls mellan 
26 februari och 8 april, totalt 42 dagar med 
titeln ”Sju böneämnen för 2018.” Mötet började 
klockan 21 och Andefyllda scener sändes över 
GCN (www.gcntv.org) och internet.

Det d rogs lot t  f ör at t  välja 201 personer 
bland de som deltagit vid f ler än 40 dagar, 
och särsk i lda pr iser gavs t i l l  dem. Mellan 
lo t t d r a g n i ng a r n a  of f r a d e  me d le m m a r  u r 
K o m m i t t e e n  f ö r  K o n s t  o c h  U p pf ö r a n d e 
särskilda uppträdanden. Det stora priset, vars 
bönekort valdes ut av Huvudpastor Dr. Jaerock 
Lee, gick till diakonissa Misuk Park (Parish 
15, bild). Och Dr. Lee som befann sig i sit t 
bönehus på berget bad om välsignelser över 
församlingsmedlemmarna per telefon.

Ma n m i n  Böne c e n t e r  a r r a nge r a r  Da n ie l 
Bönemöte under 21 dagar med en session där 

var je session har en specif ik 
bönet i t el .  Män n iskor  f r ån 
he l a  vä r ld e n  k a n  d e l t a  i 
bönen om Guds  r i ke  och 
rättfärdighet på GCN eller 
internet. Centret håller också 
i en gudst jänst på morgonen 
och ett bönemöte på eftermiddagen 
under al la veckodagar för dem som vil l  få 
lösningar på sina problem eller ta emot helande 
för sjukdomar.

Det är viktigt för barnen att ha en förebild att följa 
i deras tro. Den 17 april 2018 publicerades en ny 
bibelstudiebok där en bra förebild presenteras. Det är 
Dr. Jaerock Lees sjunde bok i serien Bibelstudium för 
juniorer med titeln Josef, passagen till Guds förbund.

Denna bok skildrar Josefs livs resa: från tiden då 
han verkade nått botten då han såldes som slav till 
Egypten vid en ålder av 17 år, tills han blev faraos 
högra hand i Egypten och lade grunden för Israel att 
bli en stor nation.

Den innehåller 16 kapitel. Varje kapitel börjar med 

en beskrivande berättelse och illustrationer som drar 
till sig barnens intresse. Det följs av huvudtexten och 
slutar med ”aktivitetsdelar” som hjälper barnen att 
gå igenom huvudtexten och fundera på hur den kan 
tillämpas i deras egna liv.

Den innehåller 16 kapitel. Varje kapitel börjar med 
en beskrivande berättelse och illustrationer som drar 
till sig barnens intresse. Det följs av huvudtexten och 
slutar med ”aktivitetsdelar” som hjälper barnen att 
gå igenom huvudtexten och fundera på hur den kan 
tillämpas i deras egna liv.

Det finns dessutom ett varierat material som Jakobs 
släktträd, Israels stamfader, och hans son Josef. Det 
illustrerar Josefs rutt från plats till plats för att ge en 
vägledning till att förstå den historiska bakgrunden. 
Eftersom Josef trodde på Guds goda vilja i sådana 
svåra omständigheter hade han framgång och fick 
erkännande från andra att han var en god ledare 
överallt han kom. Det förväntas att barnen, genom 
att följa Josefs fotspår, kan förstå Guds plan som är 
högre och större än människors och Guds kärlek som 
enbart vill ge dem goda ting.

Prisutdelningsceremoni under Särskilt Daniel Bönemöte 
fylld av svar och välsignelser



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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Verser na ovanf ör handla r  om 
relationen mellan kristna och Herren, 
deras brudgum. Hur stor och underbar 
är hemligheten at t vi ska lämna 
världen bakom oss och bli ett med 
Jesus Kristus precis som en man och 
en kvinna lämnar sina föräldrar och 
blir ett kött? Hur kan vi då bli ett med 
Herren?

1. Ta emot den Helige Ande 
genom att acceptera Jesus Kristus

De som accepterar Jesus Kristus 
blir Guds barn och när de blir ett 
med Jesus Kristus genom tro, tar 
de emot den Helige Ande. Johannes 
3:6 påminner oss: ”Det som är fött 
av köttet är kött, och det som är fött 
av Anden är ande.” När den Helige 
Ande kommer in i våra hjärtan blir 
vår ande, som tidigare varit död, 
uppväckt, Han föder anden inom oss 
och vi blir lika Herren. Då kan vi bli 
Guds barn som själv är ande och kalla 
Honom ”Fader” (Romarbrevet 8:15; 
Galaterbrevet 4:6).

Till att börja med kan människans 
hjärta delas upp i det som uppenbart 
är ett sanningsenligt hjärta och det 
som uppenbart är ett osanningsenligt 
hjärta; vi kan kalla det första för ”ett 
vitt hjärta” och det andra för ”ett svart 
hjärta.” När Gud inandades livets 
ande från sig själv in i den första 
människans näsa, blev människan 
en levande varelse. Gud lärde honom 
enba r t  san n i ng och plante rade 
sanning i hans hjärta. När en lång tid 
hade gått syndade Adam genom att 

vara olydig eftersom han misslyckats 
med att bevara Guds Ord som hade 
lärt honom att inte äta från trädet 
med kunskap om gott och ont. Hans 
kommunikation med Gud bröts och 
synd och osanning kom in i honom.

Då  fo r m a de s  e t t  a n n a t  s l ags 
hjärta, samvetet. Samvetet skapades 
när naturen som nedärvdes f rån 
föräldrarna blandades med en mängd 
olika information som människan 
fick genom vad han såg och hörde. 
Och han skapar och har sin egen 
värdegrund och egen standard för 
dom blandats med både sanning och 
osanning, och det kallas för samvete. 
Bland de tre typerna av hjärtan vi 
talar om – det sanningsenliga hjärtat, 
det osanningsenliga hjär tat och 
samvetet – är det det sanningsenliga 
hjär tat som Gud har planterat i 
människan som nästan helt utraderats, 
och i  s t ä l le t  ä r  det  män niskors 
samvete som växer till i ondska i vår 
tid.

2. Den Helige Ande låter Livets 
säd skjuta skott och uppväcker 
den döda anden

Då Gud inandades sin livsande 
i  den f örs t a  män n iskan Adams 
näsa, blev människan en levande 
varelse. Men när han blev en syndare 
genom olydnad, försvann nästan all 
livsanda och bara spår av den fanns 
kvar; det spåret är Livets säd. Livets 
säd kunde fungera när människan 
kommunicerade med Gud och gavs 
genom Guds sanning. Men på grund 
av Adams synd blev mänsklighetens 
kommunikation med Gud bruten, och 
osanning kom in i människans hjärta 
och täckte gradvis över Livets säd. 
Livets säd blev inaktivt, dess aktivitet 
fortsatte att krympa, och blev som om 
det hade dött.

Det tillstånd då kommunikationen 
med Gud som är ande blivit bruten, 
och Livets säd döt t ut och blivit 
inaktivt eftersom det är täckt med 
osanning, kallas ”människans andes 
död.” Men det betyder inte att anden 
är fullständigt död, men att den slutat 
fungera och väntar på att komma 
tillbaka till liv. Det är detsamma med 
en växt, där det verkar som om den är 
död, men så kan den ändå skjuta skott 
och växa så länge det finns liv kvar i 
den. 

N ä r  b l i r  d e n  d ö d a  a n d e n  i 
människan uppväckt? När en individ 
får höra evangeliet predikas skiner 

Guds ljus och sanningens ljus på hans 
hjärta. Då kommer det sanningsenliga 
och goda hjärta som fortfarande finns 
kvar i honom acceptera ljuset och 
han tar emot Jesus Kristus som sin 
Frälsare. Då sänder Gud den Helige 
Ande till hans hjärta och den Helige 
Ande låter Livets säd skjuta skott 
i personens hjärta och nu blir det 
aktivt.

Kommunikationen med Gud börjar 
och han ges på nytt kunskap som 
hör till sanningen. Hans hjärta som 
tidigare varit fyllt med osanning 
som hat och arrogans blir fyllt med 
sanning som kärlek.

3. Den Helige Ande föder anden 
i oss

Det allra viktigaste som behövs för 
att den Helige Ande ska föda anden 
i oss är bön. Efter hur mycket vi ber 
uppriktigt kommer vi ta emot nåd 
och styrka från ovan att förkasta 
osanningarna. Oavsett hur innerligt 
vi än ber kommer vår bön dock vara 
förgäves om vi inte förgör våra egna 
tankar och ramverk.

Den Helige Ande kommer styra 
över det sanningsenliga hjärtat och 
få oss att leva på ett sätt som gör att 
vi vill göra som den Helige Ande 
vill. Satan kommer, genom att arbeta 
genom våra tankar, styra över vårt 
osanningsenliga hjärta. När det finns 
mycket osanning kommer vi vara 
influerade i våra tankar av Satan, och 
det kommer få oss att leva i enlighet 
med köttets begär och få oss att gå på 
fördärvets väg.

Det spelar ingen roll hur mycket 
sanning en individ kan höra och 
hu r  iv r ig t  han kan be,  om han 
inte förkastar köttsliga tankar och 
spekulat ioner kommer han inte 
kunna leva efter den Helige Andes 
vilja (2 Korintierbrevet 10:5). Hans 
hjärta kommer kännas tomt och vara 
konfliktfyllt, och personen kommer 
inte kunna få tydliga och uppenbara 
erfarenheter av Guds verk.

Även om han har förkastat det 
osanningsenliga hjär ta inom sig, 
kommer det inte vara slut där på 
hans prövningar: han måste arbeta 
på att upptäcka och ta bort ondskan 
– de syndfulla egenskaperna som 
finns dolda djupt nere i hans natur 
– från sitt samvete. Samvetet (som 
vi talat om tidigare) kommer nu 
formas i personens natur och det är 
det hjärta som finns på djupet som 

personen själv inte är medveten 
om. Osanningar i en persons natur 
stämmer inte överens med Guds 
rättfärdighet men verkar vara korrekt 
och rätt i personens egna ögon, och 
därför är det inte lätt att upptäcka det 
och förkasta det på egen hand.

Genom att låta varje person genom 
prövningar själv upptäcka osanningar 
i sin natur, formar Gud honom till 
ett heligt redskap. När du upptäcker 
vem du är genom Hans Ord med den 
Helige Andes inspiration, kommer du 
kunna förkasta osanningar från din 
natur mycket snabbare.

O m  d u  t ä n ke r  a t t  G u d s  O r d 
enbart är tillämpbart för andra och 
misslyckas med at t upptäcka dig 
själv genom Ordet, kommer din tros 
tillväxt vara långsam. Men, om du 
upptäcker osanningarna i din natur 
och f örkast a r  dem, kom mer du 
förvandlas till en andlig människa 
som har blivit helgad.

4. När man blir ett med Herren
När den Helige Ande föder anden i 

oss, och vi förkastar alla osanningar 
som står i konf likt med sanningen 
och vi skingrar vår egen rättfärdighet 
och uppnår det sanningsenliga hjärtat, 
kommer vi bli ett med Herren.

1 Johannes brev 2:12 och vidare 
liknar nivåerna på trons mognad – 
processen då en individ blir ett med 
Herren – med hur en människa växer. 
Trosnivån där personen har accepterat 
Jesus Kristus, tagit emot den Helige 
Ande, och fått frälsning kallas för 
”små barns tro.” Trosnivån där man 
strävar efter att vandra i sanningen 
kallas ”barns tro”, medan trosnivå 
där man lever efter Guds Ord kallas 
”ungas tro.” När tron växer ytterligare 
och uppnår trons fulla mått kallas den 
”fäders tro.” 

När vi kommer in på trosnivån som 
kallas fäders tro och helt blir ett med 
Herren, kommer vi ta emot allt vi ber 
Honom om i bön för att ”vårt hjärta 
inte fördömer oss” och vi därför ”har 
frimodighet inför Gud” (1 Johannes 
brev 3:21-22).

Kära bröder och systrar i Kristus, 
jag ber i Herrens namn att ni ihärdigt 
ska ha den Helige Ande som föder 
anden i er och helt blir ett  med 
Herren så att ni kommer leva ett 
välsignat liv i denna värld likväl som 
i Nya Jerusalem, den allra härligaste 
boplatsen i hela Himlen.

●●●

Hemligheten är stor

”Därför ska en man lämna 
sin far och sin mor och hålla 
sig till sin hustru, och de två 

ska bli ett kött. Denna hemlighet 
är stor – jag talar om 

Kristus och församlingen” 
(Efesierbrevet 5:31-32).

Huvudpastor Dr. Jaerock Lee
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Förtröstan och 
Kärlek

Gud förtjänar vår kärlek med hela våra liv och med fullkomlig förtröstan. 
Vilken slags förtröstan och kärlek har du till Gud? Låt oss ta en titt på 
hemligheterna till att få fullkomlig förtröstan och kärlek till Gud, 
Herren och den Helige Ande.

I Romarbrevet 8:7 står det: ”Köttets sinne är fiendskap 
mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det 
inte heller.” Vad handlar ”köttets sinne” om?

”Köttets sinne” är osanning som kommer ut från 
hjärtat genom själens verk. Det uppeggar lust i hjärtat 
och hindrar människor från att utveckla andlig tro som 
behagar Gud. Om man har detta köttsliga sinnelag 
kommer man döma allt efter ens egen standard och 
tänka att man strävar efter sitt eget bästa. Med ett 
sådant sinnelag kritiserar människor något som är rätt 
och misstar det som är gott med att det är ont, och bara 
lever utan att förstå att de har fel.

Låt oss säga att du träffar på någon som du tycker 
väldigt mycket om, men han hälsar inte tillbaka på dig 
och ser konstig ut i ansiktet när du hälsar på honom. 
Du kanske tänker, ”Gjorde jag något fel mot honom? 
Jag trodde han var trevlig, men det visade sig att han är 
oförskämd!” Du förändrar dina tankar på ett ögonblick. 
Du tänkte inte alls på hans situation och dömde honom 
utifrån ditt sluga och föränderliga hjärta.

2 Samuelsboken kapitel 6 beskriver kung David 
som gladde sig över HERRENS ark som höll på att tas 
tillbaka till Jerusalem. Han dansade glatt och prisade 
Gud. När hans hustru Mikal såg det föraktade hon 
honom och tyckte att han hade uppfört sig ovärdigt. 
Hon dömde honom utifrån sin ondska och arrogans trots 
att hans gärningar tillhörde godheten i Guds ögon.

I Lukas 13 fanns en kvinna som i 18 år hade haft en 
sjukdom orsakad av en ond ande. Hon var krokryggig 
och kunde inte räta på sig alls. Jesus lade sin hand på 
henne; och omedelbart kunde hon räta på ryggen igen 
och började ära Gud.

Men synagogsföreståndaren blev upprörd eftersom 
Jesus hade botat henne på sabbaten och började säga 
till skaran att de skulle komma och bli botade på 
veckodagarna och inte på sabbaten. Han brydde sig 
inte om att Guds kraft hade manifesterats och att de 
som hade haft ett förfärligt liv nu hade fått uppleva 
Guds kärlek. Eftersom han inte hade någon kärlek eller 
godhet dömde han utifrån sin självrättfärdighet och sitt 
ramverk och insisterade på att det han sa var Guds vilja.

Om man har osanna egenskaper som hat, avundsjuka 
och girighet eller är självrättfärdig och har egna 
ramverk, kommer köttsliga tankar dyka upp. Man tror 
att det som är gott är ont. Därför behöver vi rycka upp 
alla köttsliga tankar med rötterna som är i fiendskap 
mot Gud. Om du ser något gott som något som inte är 
gott, är det din ondska. Du behöver göra dig av med 
det snabbt och försöka ha andliga tankar i stället. Som 
1 Korintierbrevet 2:13 säger: ”Det förkunnar vi också, 
inte med ord som mänsklig visdom lär oss utan med ord 
som Anden lär oss, när vi förklarar andliga ting med 
andliga ord.” Bara när du har andliga tankar kan du 
förstå och lita på Gud som är ande.

I Matteus 15 bad en hednisk kvinna Jesus om 
att kasta ut en oren ande ur hennes dotter. Då sade 
Han: ”Det är inte rätt att ta brödet från barnen och 
kasta det åt hundarna.” I stället för att bli sårad 
ödmjukade hon sig själv och sade: ”Jo, Herre, för 
också hundarna äter smulorna som faller från deras 
herrars bord.”

Jesus berömde denna ödmjuka bekännelse från 
henne och svarade omedelbart på hennes begäran. 
Om hon hade hållit fast vid sin stolthet skulle hon 
ha känt sig sårad, tappat modet och gett upp. Men 
kvinnan hade tillräckligt med tro för att ta emot 
svaret. Det var för att hon oföränderligt höll fast vid 
Honom med godhetens bekännelse.

Jesus såg hennes tro och därför gav Han henne 
möjligheten att uppfylla rättvisans mått för svaret 
genom att låta henne få visa sin tro ända till slutet. 

Han avsåg också att locka fram hennes ödmjuka 
bekännelse för att visa vad sann tro är för dem som 
lätt tappar modet, skyller på Gud och ändrar sig när 
svaret inte verkar komma.

De som bedömer allt utifrån godhet litar på Jesu 
godhet och kärlek och därför funderar de på varför 
Jesus gjorde så. Efter att du accepterat Herren och 
tar emot den Helige Ande kommer du kunna bli 
ledd av Anden och då kunna bedöma allt i godhet, 
efter hur mycket du har gjort dig av med ondska och 
köttsliga tankar.

Men om du har onda tankar, osanning och en 
dragning t ill världen kan Hjälparen Anden inte 
arbeta. När du förgör köttsliga tankar, tar emot den 
Helige Andes hjälp och tänker i godhet, kommer du 
förstå Guds djupgående vilja. Ju mer du inser den, 
desto djupare kommer din förtröstan att bli.

Jesu lärjunge Petrus litade på Jesus och älskade 
Honom under Hans offentliga t jänst, men ef ter 
korsfästelsen blev hans kärlek ännu djupare. Hans 
Rabbi, Jesus, som han hade älskat så mycket, Guds 
gode och dyrbare Son, blev så fruktansvärt korsfäst 
rakt framför hans ögon. Men han hade förnekat Honom 
i stället för att beskydda Honom, och till och med 
förbannat Honom.

Ä n d å  s å g  J e s u s  i  s t i l l h e t  p å  h o n o m  u t a n 
tillrättavisning och tog lidandet på korset. Efter att ha 
sett det lidande Jesus som dog för honom fick utstå, 

växte hans kärlek och djupnade. När kärleken växte, 
växte också hans förtröstan på Honom.

Han hade tidigare varit rädd till och med för en 
tjänsteflicka, men efter Herrens uppståndelse predikade 
han evangeliet även då han var omgiven av de med 
mördande blickar i sina ögon. Även när han korsfästes 
upp och ner, skakades inte hans förtröstan alls. Han 
kunde bli martyr på ett härlighetsfullt sätt i innerlig 
kärlek och stark förtröstan.

Låt oss bli enade i sann förtröstan och kärlek på 
jorden och trösta och ge kärlek till Gud i Nya Jerusalem. 

Du behöver göra dig av med 
köttsliga tankar som är i 

fiendskap mot Gud

Du behöver förstå Guds goda 
vilja genom att höra vad den 

Helige Ande säger och ta 
emot Hans ledning

Förtröstan växer när 
kärleken växer
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I februari 1998 åkte jag 
till Kenya för att besöka min 
syster Senior Diakonissa 
Miok Oh som bodde i Afrika 
på den tiden. Jag gick till 
f r i sö r sa longe n  som hon 
arbetade på och råkade möta 
missionärerna från Nairobi 
Manmin Holiness Church 
där. Genom dem fick jag höra 
talas om Manmins tjänst och 
Huvudpastor Dr. Jaerock 
Lee. Jag såg videoklipp från 
Man min Cent ra l  Chu rch 
där Kommittén för Konst 
och Uppträdande uppträdde. 
J a g  b l e v  s å  t a g e n  o c h 
bestämde mig för att besöka 
församlingen senare.

T i o  m å n a d e r  s e n a r e 
återvände jag till Kenya och 
regist rerade som medlem 
i Manmin. Jag gick på alla 
g uds t jäns te r  och  Dan iel 

Bönemöte.  Jag levde e t t 
lyckligt kristet liv och blev 
medlem i Kommit tén för 
Konst och Uppträdande.

Jag har varit intresserad av 
dans ända sedan min ungdom 
och var hejaklacksledare 
på det universitet jag gick. 
Jag blev tacksam för Guds 
ledning som vet allt om mig. 
Från 2003 uppträdde jag i 
Huvudpastorns kampanjer 
utomlands, fick se kraftfulla 
gärningar genom hans bön 
och det fick min tro att växa.

S e d a n  2 0 0 9  h a r  j a g 
arbetat med koreografi och 
dansträning. För att förnya 
mig själv andligt försökte jag 
göra mitt bästa i att förlita 
mig på Gud som ledde mig, 
som ingenting är, från Kenya 
till Korea och ledde mig att 
bli en Manmin medlem och 

en arbetare för Herren.
Jag kämpade hårt mot synd 

ända till blods i enlighet med 
Guds Ord och gjorde mig av 
med all slags ondska. I juni 
2015 uppnådde jag till slut det 
andliga hjärtat och kände mig 
så lycklig. En dag började jag 
hosta väldigt mycket och det 
ville inte sluta. Jag åkte till 
sjukhuset och fick höra att jag 
hade tuberkulos. Det hade 
kunnat vara chockerande 
nyheter för mig, men jag 
blev inte särskild chockerad 
eftersom jag tänkte på den 
goda viljan Gud, Han som 
är kärleken, alltid har. När 

jag bad med Hans vilja i mitt 
hjär ta f ick jag insikt i att 
Han renade mig för att leda 
mig till Nya Jerusalem, den 
allra vackraste himmelska 
boplatsen.

Jag t rodde på Gud som 
Läkaren som det står i 2 
Mosebok 15:26. Jag blev ännu 
mer överlåten i bön för att 
ta emot helande genom tro. 
Huvudpastorn uppenbarade 
sig i  mina d röm mar och 
jag tog också emot hans 
bön  pe r son l igen .  Unde r 
tiden började det läkas. Jag 
omvände mig från sådant jag 
inte hade omvänt mig från 

trots att jag trodde jag hade 
gjort det. Jag fick nåden att 
omvända mig grundligt. Till 
slut tog jag emot fullständigt 
helande. Halleluja! 

Under 2018 studerar jag 
hår t för at t  bl i  en bät t re 
k o r e o g r a f  f ö r  a t t  g ö r a 
uppt rädanden med bät t re 
k val ite t  och under v isa  i 
lovsångsdans som värd vid ett 
av GCN:s dansprogram. Jag 
hoppas att kunna ge hopp om 
himlen och Huvudpastorns 
stora k raf tgärningst jänst 
till mängder av människor i 
världen. Jag ger allt tack och 
all ära till Gud.

J a g  h a r  s e t t  B i s k o p 
Vladimir Osipov, ordförande i 
Ryska Manminförsamlingars 
Organ isat ion f öränd ras i 
Herren och bära överflödande 
goda frukter i det at t han 
har arbetat tillsammans med 
Manmin. Därför längtade jag 
efter att gå med i Manmins 
t jäns t .  20 08 besök te  jag 
Man m i n Cent ra l  Chu rch 
för första gången och har 
i  mit t  hjä r t a bevarat  den 

nåd jag tog emot f rån Dr. 
Jaerock Lee, pastorerna och 
församlingsmedlemmarna.

2018 besökte jag lycklig och 
förväntansfull församlingen 
igen tillsammans med andra 
pastorer. När jag offrar upp 
gudstjänster och ber i Manmin 
blir jag andligt upprymd och 
fylld av den Helige Ande.

Det  hä r  ä r  v i k t ig t .  Jag 
uppskattade tiden med Dr. 
Lee. Han tar alltid hand om 

oss med en faders hjärta. Han 
är mild och trevlig. Manmins 
me d le m m a r  ä r  o ck s å  s å 
speciella och deras t jänst 
berörde mitt hjärta.

Påskens uppträdanden var 
häpnadsväckande. Det ä r 
så svårt att uttrycka det jag 
kände under uppträdanden. 
Det var professionellt och så 
mycket bättre än något jag 
någonsin har sett (höger). Jag 
kunde inte annat än att gråta 

när jag såg scenen då Jesus 
hängde på korset. Skådespelet 
var oerhört fint, och musiken, 
korset och scenen då Han 
spikades fast ,  al lt  var så 
fantastiskt.

Det  va r  f ör s t a 
gå ngen  jag  f ick 
s e  e t t  s å d a n t 
u p p t r ä d a n d e 
b e s k r i v a  J u d a s 
Iskaroits eländiga 
hjärta som förrådde 
Jesus. Scenen om 

Herrens uppståndelse var 
fylld av salighet. Jag kommer 
sprida nåden jag tog emot på 
Manmin till människorna i 
Ryssland. Halleluja!

”Manmin är speciell 
och den allra bästa!”

Pastor Oleg Dyachenko, 
47 år, Morning Star Church i 
Sankt Petersburg, Ryssland

”Jag ger tack till Gud för att 
Han leder mig med gränslös 
kärlek och kraft!”
Diakonissa Mikyung Oh, 
40 år, Kanaan Mission, 
Manmin Central Church

Datortomografi av hennes lungor

▲ Före bönen
Förstörda lungalveoler och allvarlig 
inflammation orsakad av tuberkulos

▲ Efter bönen
Ingen inflammation


