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Helbredelsesmøder med lommetørklæder i Abu Dhabi, 

Dubai og Egypten 
bragte åndelig fornyelse til Mellemøsten

M a n m i n  C e n t r a l k i r k e  h a r 
hengivet sig til udbredelsen af det 
hellige budskab med manifestation 
a f  H e l l i g å n d e n s  k r a f t  i  a l l e 
verdenshjørner. Selv i Mellemøsten, 
hvor omkring 90% af befolkningen 
er muslimer, bliver budskabet aktivt 
spredt. Det sker i form af virket 
gennem Isaac TV, som dækker Asien 
og Mellemøsten, og de konstante 
besøg med afholdelse af møder, som 
har opmuntret præsterne i Pakistan 
i Mellemøsten. I juli afholdt pastor 
Taesik Gil (Daejeon Manminkirke) 
t r e  h e l b r e d e l s e s m ø d e r  m e d 
lommetørklæder i området. 

Den 7. juli 2017 blev det første 
møde afholdt i Kirken Det Levende 
Va n d  ( P a s t o r  Yo n a s  Ts e g a v e 
Gebrewold) i Abu Dhabi, hovedstaden 
i de Forenede Arabiske Emirater. 
Der deltog omkring 600 personer 
(fotos 1 og 4). I 2015 besøgte Pastor 
Gebrewold Manmin Centralkirke for 
at deltage i fejringen af kirkens 33. 
jubilæum, og han blev velsignet til 
at møde Dr. Lee. I 2016 inviterede 
han pas tor  Gi l  t i l  s i n  k i rke  og 
gennemførte et helbredelsesmøde 
med lommetørklæder, hvor mange 
helbredende gerninger fandt sted.

Ved dette møde her i 2017 leverede 

Pastor Gil et budskab med titlen 
”Den hemmelighed, der blev skjult 
fø r  t idens  beg y ndelse”  ( Før s te 
Korintherbrev 2:6-9). Da han bad 
for de syge med lommetørklæder, 
s o m  D r.  L e e  h avd e  b e d t  ove r 
(Apostlenes Gerninger 19:11-12), kom 
et menneske, som ikke havde kunne 
se uden briller i syv år, til at se godt 
igen, og en anden blev helbredt for 
kronisk mavekatar. Et tredje medlem 
begyndte at høre på et øre, som hun 
ellers havde været døv på (foto 7). 

Om aftenen blev det næste møde 
a f h old t  i  K i r ke n  fo r  Ko n ge n s 
Vækkelse (Pastor Manzur Barkat) 
i Dubai, som er der største kirke 
i de Forenede Arabiske Emirater, 
med delt agelse af  300 personer 
(fo to  3).  Pa s to r  G i l  p r æd i kede 
budskabet ”Nøglen til at få svar” 
(Johannesevangeliet 5:8-9). Da han 
bad for de syge med lommetørklæder, 
va r  der  mange men nesker,  som 
blev helbredt for deres sygdomme. 
Pastor Manzur Barkat havde hørt 
om Manmins virke gennem Dr. Lees 
Forenede Kampagne i Pakistan i 
2000, og han havde længtes efter at 
samarbejde med Manmin.

Det t redje møde blev af holdt i 
Cairo, Egypten den 9. juli. Shubra 

Pinsekirke (Pastor Sameh Hanna) 
havde søndagsgudstjeneste, og der 
blev afholdt helbredelsesmøde med 
Pastor Gil som taler. Omkring 200 
personer deltog. Han prædikede 
b u d s k a b e t  ” H v o r f o r  e r  J e s u s 
vores eneste Frelser?” baseret på 
Romerbrevet 5:8 og bad for de syge 
med lommetørklæder med kraft (fotos 
2 og 5). 

En mand, som havde måt te gå 
med stok i seks måneder, begyndte 
a t  gå  uden  problemer  og  smed 
stokken væk. Han ærede Gud og gik 
omkring i kirken. En anden mand 
blev helbredt for høretab. En tredje 
havde lidt af lammelse i højre arm og 
ben, men blev helbredt. Gennem 10 
år havde han ikke kunne holde ting i 
hænderne, men nu vidnede han med 
glæde om sin helbredelse, mens hans 
holdt tæt om mikrofonen (fotos 6 og 
8). 

P a s t o r  M e l a d  Yo u s s e f  f r a 
Pinsekirken formidlede et glædeligt 
budskab, idet han sagde: ”I 2014 var 
der en kvinde, der led af barnløshed. 
Hun deltog i Pastor Gils seminarium 
o g  m o d t o g  e n  f o r b ø n  m e d  e t 
lommetørklæde. Gennem bønnen 
undfangede hun baby, som hun senere 
fødte. Barnet vokser nu godt op.”

Pastor  Atef  Fouad ,  P ræsident 
for Foreningen af Pinsekirkerne i 
Egypten, bad Pastor Gil om at komme 
på besøg igen og sagde: ”Jeg har set 
mange kraftfulde gerninger. Mange 
mennesker i denne kirke blive fornyet 
og helbredt for sygdom.” Pastor 
Ibrah im Hanna ,  Vicepræsident , 
sagde med taknemmeligt hjerte: ”Jeg 
mærkede Guds nærvær, og jeg blev 
velsignet gennem livets budskab, som 
var salvet af Helligånden. Jeg blev 
fornyet!”

Den 10. ju l i  mødte Pastor Gil 
pastorer fra Pinsekirkerne i Egypten, 
og den 12. jul i mødtes han med 
pastorer fra Manmin Fundation i 
Cairo (fotos 9 og 10). Organisationen 
(Grundlægger: Pastor Azez Morgan) 
blev dannet i sikkerhed om, at det 
hellige budskab er den eneste nøgle 
til at forny Egypten. De giver folk på 
stedet Dr. Lees prædikener, bøger og 
andre medier fra Manmin i håb om, at 
livets ord og de kraftfulde gerninger 
bliver bredt ud over hele Egypten. 

Lad os give Gud al tak og ære, for 
han har bragt den store, åndelige 
strøm af fornyelse til pastorer og 
troende i Mellemøsten gennem det 
hellige budskab og manifestationen af 
tegn. 
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Jesus kom til denne verden i kød og 
påtog sig alle slags lidelser på jorden. 
Han åbnede i sidste ende vejen for 
menneskehedens frelse ved at vise sin 
kærlighed på korset. Lad os nu dykke 
dybere ned i forsynet for Jesus, som blev 
pisket og udgød sit blod. 

1. Jesus blev pisket og udgød sit 
blod

Før korsfæstelsen blev Jesus pisket 
over hele kroppen. Han var så svært 
skadet, at knoglerne i hans krop kunne 
ses gennem huden. 

Da en veltrænet romersk soldat 
svingede en pisk, som hed en svøbe, 
viklede den sig rundt om Jesu krop 
halvanden gang, før den rev huden af 
ham. For enden af pisken var der en 
skarp, kroget metalgenstand, som stak 
ind i huden, og når soldaten rev pisken 
væk, hang disse skarpe metalgenstande 
fast og rev stykker af hud med sig. 

Hvorfor skulle Jesus gennemgå disse 
frygtelige lidelser og udgyde sit blod 
under piskningen? I anden halvdel af 
Esajas’ Bog 53:5 står der: ”...Ved hans 
sår blev I helbredt.” Jesus blev pisket og 
udgød sit blod for at give os helbredelse 
fra en lang række sygdomme. 

J e s u s  s a g d e  t i l  d e n  l a m m e  i 
Mat thæusevange l ie t  9 :2 :  ”Vær 
frimodig, søn, dine synder tilgives dig.” 
Vi kan se, at han tog sig af syndens 
problem, før han helbredte den lamme. 
I Johannesevangeliet 5:14 siger Jesus 
også til en mand, som har været syg: 
”Nu er du blevet rask; synd ikke mere, 
for at der ikke skal ske dig noget værre.” 
Dette minder os om, at selv om vi 
måske angrer og får Guds tilgivelse for 
vores synder, så kan vi få sygdomme, 
der er endnu værre end dem, vi tidligere 
har haft, hvis vi vender tilbage til den 
syndefulde levevis. 

For roden til sygdom er synd, og 
da soningen af sygdommene kræver 
blodsudgydelse (Hebræerbrevet 
9:22), satte Jesus os fri fra alle typer 
af sygdomme ved at lade sig piske og 
udgyde sit blod. 

 
2. Vi skal tro på, at Jesus blev 

pisket for os, og bekende, at vi tror
I Første Petersbrev 2:24 står der: 

”... For ved hans sår blev vi helbredt.” 
Så alle, som tror, at Jesus har forløst 
os fra vores sygdomme ved at lade 
sig piske og udgyde sit blod, behøver 
ikke længere lide under sygdomme og 
lidelser (Matthæusevangeliet 8:17). 

Nogle mennesker siger: ”Jeg synder til 
tider, fordi jeg er svag. Det er vanskeligt 
for mennesket at leve fuldkommen ved 
Guds ord.” Men læg mærke til, hvad der 
står i Ordsprogenes Bog 18:21: ”Liv og 
død er i tungens vold, de, der er venner 
med den, nyder dens frugt.” Hvis man i 
stedet bekender i enhver situation: ”Jeg 
er stærk, og jeg er fuld af Helligånden 
ved Guds nåde” i overensstemmelse med 
trosbekendelsen, vil man få Guds nåde 
og styrke, let overkomme udmattelse og 
transformere det ”umulige” til ”muligt.” 

Når man beder for helbredelse, skal 
man ikke sige: ”Jeg tror på, jeg vil blive 
helbredt gennem bøn.” I stedet skal man 
hellere sige: ”Jeg tror på, at jeg allerede 
er blevet helbredt.” Gud vil udføre sin 
gerning i overensstemmelse med den 
enkeltes mål af tro. Så nogle mennesker 
vil måske spørge: ”Hvordan kan jeg 
sige, at jeg er blevet helbredt, hvis jeg 
stadig har smerter? Vil det ikke være 
ligesom at lyve?” Men hvis de har den 
korrekte viden om åndelig tro, vil det 
være let for dem at forstå. 

Som der står i Hebræerbrevet 11:1: 
”Tro er fast tillid til det, der håbes på, 
overbevisning om det, der ikke ses.” 
Troen er ikke en bekendelse af noget, 
efter man har set det. Den er indsigten 
og overbevisningen om ting, som endnu 
ikke er blevet en realitet, og som man 
håber på gennem troen. Hvis man 
bekender med sine læber, at man tror, 
uden at gøre det af hjertet, så vil det ikke 
medføre realiseringen af det, man håber 
på. Det er først, når man bekender med 
fast tro og tillid, at det, man håber på, vil 
blive en realitet. 

Hvis man tror af hjertet og bekender 
med læberne: ”Ved Guds kraft har 
sygdommen og svagheden forladt min 
krop”, så vil Herren udføre sin gerning 
i overensstemmelse med denne tro. 
Hvis man ikke er i stand til at tro eller 
bekende på denne måde, vil sygdommen 
ikke forlade kroppen, for man tænker 
ved sig selv: ”Jeg har stadig smerter. Jeg 
er ikke blevet helbredt.” Uden tro er man 
overladt til smerter og lidelser. På grund 
af negative tanker vil man ikke være i 
stand til at opleve Guds gerninger. 

 
3. Nogle siger: ”Jeg tror”, men er 

stadig ikke i stand til at blive helbredt
Hvis folk bliver ved med at lide af 

sygdom, selv om de siger, at de tror 
på, at Jesus blev pisket og derigennem 
forløste os fra vores sygdomme, så 
skyldes det, at de ikke har levet i Guds 
retfærdighed. 

I Anden Mosebog 15:26 står der: 
”Hvis du er lydig mod Herren din Gud 
og gør, hvad der er ret i hans øjne, lytter 
til hans befalinger og holder alle hans 
love, så vil jeg ikke påføre dig nogen af 
de sygdomme, jeg har påført egypterne, 
for jeg er Herren, der helbreder dig.”

I  åndel ig  henseende henviser 
”Egypten” til den verden, vi lever i, og 
”de Ti Plager” der kom over Egypten, 
henviser til alle de sygdomme, som 
eksisterer i denne verden. Hvis vi holder 
os til Guds bud og lever ved dem, vil 
vi ikke blive påført nogen former for 
sygdomme. Selv om vi bliver syge, vil 
Gud helbrede os, når bare vi angrer og 
omvender os fra vores veje. 

Vi skal dog ikke kun være retfærdige 
i  egne  ø jne ,  men  også  i  Guds . 
Menneskelig retfærdighed er forskellig 
fra menneske til menneske, fordi de 

livsomstændigheder og værdier, som 
den enkelte har set, hørt og lært under 
opvæksten, kan være vidt forskellige. 
Det ene menneske vil måske synes, at 
hans opførsel er retfærdig, men den 
anden vil synes, at den er uretfærdig.

Den eneste sande retfærdighed er den, 
som Gud dømmer som retfærdig, og 
det eneste kriterium er Guds ord, som 
er sandheden selv. Hvis for eksempel 
et barn kommer grædende hjem efter at 
være blevet slået, vil forældrene blive 
forskrækkede og forsøge at tale med det 
andet barns forældre. Guds retfærdighed 
fortæller os dog, at ”hvis nogen slår dig 
på den ene kind, så vend den anden til”; 
”søg freden” og ”elsk dine fjender.” 
Man kan måske føle, at man lider tab, 
når man følger Guds retfærdighed, men 
i sidste ende vil Gud anerkende os og 
give os oprejsning. 

Nogle mennesker vil måske tænke: 
”Hvordan kan det være muligt at 
overholde alle Guds bud?” Men det 
er ikke vanskeligt at leve ved Guds 
befalinger. Hvis man tror og lever sit liv 
ved til stadighed at påminde sig selv: 
”Helligånden vil altid hjælpe mig, og 
da Gud giver mig nåde og styrke, kan 
jeg let gøre det,” så bliver det nemmere. 
Hvis man elsker Gud og retter blikket 
mod Himlens herlighed og belønninger, 
er det ikke vanskeligt at overholde Guds 
befalinger. 

Hvis man tænker: ”Jeg har så mange 
synder at skille mig af med, og det vil 
tage mig en evighed at blive fri for dem 
alle sammen!”, så skal man forsøge at 
lave en liste over de synder, som man 
synes, det er mest vanskeligt at skille 
sig af med. Det kan sammenlignes med, 
at når den største rod er trukket op af 
jorden, så vil det være let at trække de 
mindre rødder op. Når folk kommer ud 
af mørket og begynder at gå i lyset, vil 
muren af synd, som skiller dem fra Gud, 
blive ødelagt. Den faste tro vil komme 
over dem, og de vil være i stand til at 
opleve Guds gerninger. 

Kære brødre og søstre i Kristus. Jesus 
forløste os fra alle vores sygdomme og 
lidelser, idet han blev pisket og udgød 
sit blod. Da du har mødt Herren, som 
læger, håber jeg, at du vil blive helbredt 
fuldkommen for alle sygdomme og 
overholde Guds befalinger med fl id. 

Forsynet for Jesus, 
som blev pisket og udgød sit blod

”På sit legeme bar han selv vore 

synder op på korset, for at vi, 

døde fra synden, 

skal leve for retfærdigheden. 

Ved hans sår blev I helbredt” 

(Første Petersbrev 2:24). 

Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

●●●

Nanmin  M

Trosbekendelse

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
Telefonnr.: 82-2-818-7047
Fax: 82-2-818-7048 
Web: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
Email: manminminen@manmin.kr
Udgiver: Dr. Jaerock Lee 
Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin  

Udgivet af Manmin Centralkirke  

”Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting.” (Apostlenes Gerninger 17:25) 
”Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.” (Apostlenes Gerninger 4:12) 

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er 
    fuldendt og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og 
    virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud 
    Helligånd. 
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores 
    synder ved Jesu Kristi forløsende blod.

4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse 
    og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige 
    himmel. 
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro 
    gennem ”Apostlenes Trosbekendelse” hver gang
    de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af
    bekendelsen.

Nanmin  M
Danish
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”Jeg oplevede genskabelseskraften!”

Manmin Sommerrefugium afholdes i begyndelsen af august hvert år, og mange mennesker bliver helbredt for forskellige sygdomme inklusiv AIDS, 
depression, hjertestop, hjerneblødning, demens og blindhed. Lad os høre fra dem, som bærer vidnesbyrd om deres helbredelse. 

Manmin Sommerrefugium 2016

Sidst i juli 2016 havde jeg smerter nederst 
i  h ø j r e  s i d e  a f  m a ve n .  D a  j e g  m o d t o g 
Seniorpastorens bøn over det automatiske 
svarsystem, blev smerterne mindre. På daværende 
tidspunkt trænede det tredje Storsogn i Rollball 
til sportsstævnet ved Manmin Sommerrefugium, 
og jeg blev udvalgt til at spille. Den 2. august 
begyndte jeg at træne, selv om jeg følte mig tung. 

Den 3. august havde jeg alvorlige smerter i 
højre side af maven igen, og jeg kunne ikke sove. 

Jeg tog på hospitalet, og efter CT scanningen fi k jeg diagnosen tyndtarmsbetændelse.
Det stykke af tyndtarmen, der sidder ved siden af tyktarmen, var betændt, og der var 

betændelse hele vejen rundt om det. Det var så alvorligt, at det dækkede andre organer. Jeg 
fik at vide, at det kunne medføre bughindebetændelse eller blodforgiftning, og at der var 
behov for en akut operation. Lægen planlagde min operation til den efterfølgende dag. Jeg 
begyndte at tænke over, hvorfor jeg 
havde fået denne sygdom. Det gik op 
for mig, at jeg havde for vane at beklage 
mig over alt. Jeg angrede grundigt, og 
efter angeren følte jeg mig lykkelig. 
Jeg tog til t ræning til spor tsstævnet 
og tog deref ter hjem. Så lagde jeg 
mig til at sove efter at have modtaget 
Seniorpastorens forbøn. 

Den 4. august om morgenen havde jeg 
diarre, og den var grøn. Derefter havde 
jeg ikke længere nogen smerter, og jeg 
havde det bedre. Min læge sagde, at jeg 
ikke længere havde nogen symptomer 
på tyndtarmsbetændelse, og at der ikke 
var behov for at operere. Halleluja!

Jeg led af depression og havde 
svært ved at trække vejret, efter min 
kone gik bort for nogle få år siden. Jeg 
havde gennem 15 år taget medicin på 
grund af eftervirkningerne efter en 
hjerteoperation, og d. 2. august 2016 
blev symptomerne værre, så jeg tog på 
hospitalet. 

Næste dag blev jeg overf lyttet til 
intensivafdelingen, fordi min tilstand 

var alvorlig. Jeg bad min datter om at ringe til Pastor Joseph Han, som var til Manmin 
Sommerrefugium i Korea, og jeg sagde til hende, at hun skulle bede ham få Dr. Jaerock 
Lees forbøn for mig. Da Seniorpastoren var i bedehuset, kunne Pastor Han dog ikke opnå 
denne forbøn. 

Tidligt om morgene søndag d. 7. august endte jeg med at få et hjerteanfald, og jeg mistede 
bevidstheden. Omkring dette tidspunkt trykkede Pastor Han Dr. Lees hånd med mit navn 
skrevet på håndfl aden, og jeg vågnede fra min koma!

Jeg blev overfl yttet til en almindelig hospitalsafdeling, og dagen efter tog jeg hjem fra 
hospitalet. Jeg var fuldkommen helbredt for både søvnløshed og depression. Halleluja!

I januar 2017 fik mit barnebarn Shawn på 11 år en mærkelig sygdom, som fik hans 
næseben til at blive ved med at vokse, men han blev helbredt for det gennem Seniorpastorens 
bøn. Med et taknemmeligt hjerte forbereder jeg mig på Manmin Sommerrefugium 2017.

”Jeg blev helbredt for 
depression og kom tilbage til 

livet fra koma!”

I juli 1990 var jeg udsat for en 
bi lu lyk ke.  Den gav mig en s tor 
hjerneskade, og jeg blev opereret. Jeg 
fi k diagnosen hjerneskade i stadie 4, og 
blev fuldkommen blind på mit venstre 
øje. Jeg kunne ikke engang se lys med 
dette øje. Jeg gik ofte ind i folk og 
oplevede fl ere bilulykker, fordi jeg ikke 
kunne se det venstre bakspejl. 

Den 8. august 2016, som var den 
første dag af Manmin Sommerrefugium, skete der noget forbløffende. Jeg var ankommet 
sent til Deokyusan Resort, så jeg kunne ikke komme til Jumping Park, som var stedet 
for seminaret. Men jeg modtog Seniorpastorens bøn på GCN live udsendelse via min 
mobiltelefon. Under bønnen mærkede jeg en kølig fornemmelse i mit øje, og jeg havde en 
oplevelse af lys. Efter bønnen begyndte jeg at kunne skelne lyset, og lidt senere kunne jeg 
se folk gå omkring. 

I september var mit syn på venstre øje 0,15, og i februar 2017 var det 0,2. Så det 
forbedrer sig stadig. 

En anden følgevirkning af hjerneoperationen var søvnløshed. Jeg havde taget zolpidem, 
som er en sovepille, i adskillige år. Den havde bivirkninger, så jeg forsøgte at holde op 
med at tage den, men det var svært, for jeg var blevet afhængig af dem. Når jeg ikke tog 
dem, kunne jeg ikke sove, og jeg fi k mareridt og blev bange eller nervøs.

Efter Sommerrefugiet kom jeg imidlertid til at sove godt igen uden at tage zolpidem. 
Halleluja!

Nu kan jeg se i bakspejlet og køre alle typer af biler. Da jeg sover godt, bliver jeg ikke 
længere vred på andre mennesker. Jeg er sund og rask. Jeg takker og ærer Gud. 

Broder Jaswant Singh
69 år, 

Chennai Manminkirke, Indien. 

”Jeg blev helbredt 
for blindhed på venstre 
øje og fik synet tilbage!” 

Broder Sangyeong Park,
52 år, Sogn 4, 

Manmin Centralkirke

”Jeg blev helbredt 
for tyndtarmsbetændelse under 

træning til et sportsstævne!”
Diakonisse Haesook Lee

61 år, Sogn 24,
Manmin Centralkirke

Broder Jeongwoo Cheon
13 år, 

Masan Manminkirke

I maj 2016 fortalte øjenlægen mig, at jeg 
havde farve-amblyopi. Han sagde, at jeg ikke 
ville være i stand til at blive sømand, pilot eller 
læge på grund af mine øjenproblemer. Jeg var 
bekymret i et stykke tid, men snart følte jeg 
mig taknemmelig over, at det var ved at være 
tid til Manmin Sommerrefugium, hvor der 
ville ske mange helbredende gerninger. Mine 
forældre, min bror og jeg forberedte os til 
refugiet med tro på, at vi ville få svar. 

Den 8. august, på refugiets første dag, bad Seniorpastor Dr. Jaerock Lee for de syge. 
Jeg lagde mine hænder på øjnene. Efter bønnen åbnede jeg øjnene. Lysene fra scenen 
virkede meget klare i mine øjne. Jeg var sikker på, at jeg var blevet helbredt. Så jeg tog min 
mobiltelefon frem og gennemførte en test for amblyopi. Jeg kunne læse alle de numre og tal, 
som tidligere havde været uklare for mig. Halleluja! 

Nu tjener jeg som Præsident for Børnenes Søndagsskole. Jeg ønsker at blive en 
eksemplarisk studerende og forherlige Gud. 

”Jeg blev helbredt for en 
uhelbredelig sygdom, 

farve-amblyopi!”

   CT scanning 

Før bønnen
Tyndtarmen var 
alvorligt betændt og 
opsvulmet, og der var 
betændelse rundt om 
den.

Efter bønnen
Betændelsen var 
forsvundet, og den 
opsvulmede væg var 
normal. 
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J e g  f i k 
d i a g n o s e n 
AIDS og fik at 
vide, at jeg ikke 
havde lang t id 
a t  l eve  i .  Jeg 
blev for tvivlet 
og sørgede. Så 
gav min tante 
mig Dr. Jaerock 
Lees bøger En 
Smagsprøve på 
de t  Ev ige  Liv 

før Døden, Budskabet fra Korset og Målet af Tro, 
og jeg fi k håb ved at læse dem. 

I  ok tober 2014 begy ndte jeg at  kom me i 
Kinshasa Manminkirke og lære om Dr. Lees 
kraftfulde virke. Jeg blev sikker på, at jeg ville 
blive helbredt, hvis jeg kunne sætte min lid til 
Gud, som er med Seniorpastoren. Jeg holdt op 
med at tage medicin og begyndte at deltage i alle 
gudstjenester og Daniel Bønnemøder. Efterhånden 
som jeg gjorde det, blev min krop stærkere. 

Jeg ville helbredes fuldkommen. Jeg deltog 
i Manmin Sommerrefugium 2015 via GCN og 
modtog Seniorpastorens forbøn. I dette øjeblik 
kom Helligåndens ild over mig, og jeg blev meget 
varm. 

Derefter var de alvorlige smerter i mine ben 
forsvundet, og jeg havde det bedre. Jeg var ikke 
længere svimmel, og begyndte at gå frit omkring. 
Min generelle tilstand blev markant bedre. Alle 
pletter og sår forsvandt. Jeg fi k mit gode helbred 
igen. Halleluja!

Den 31. juli 2016 følte jeg mig drænet for energi. Jeg var 
lidt følelsesløs i den højre side af kroppen. Men jeg havde 
ikke tid til at tage på hospitalet på daværende tidspunkt. 
Så kl. 23 den efterfølgende dag tog jeg på skadestuen på 
Boramae Hospital. Lægen lavede en CT scanning som 
afslørede, at der var tale om en hjerneblødning. 

Han sagde: ”Der er allerede gået over 30 timer, så det 
kan ikke behandles med medicin eller operation. Men da 
din sag er akut, vil det være meget farligt, hvis der sker 
yderligere blødning eller hvis der opstår andre problemer.” 
Jeg blev indlagt på intensivafdelingen hele natten og 
gennemgik en masse prøver. Men jeg var i f red og 
taknemmelig. 

Om morgenen d. 2. august sagde lægen forbavset: 
”Andre mennesker ville udvise unormale symptomer i 
din tilstand, men du ser helt normal ud, og der ser ikke 
ud til at være nogen problemer.” Jeg blev overf lyttet 
til en almindelig afdeling. Den 3. august modtog jeg 
taknemmelig Seniorpastorens forbøn, da han vendte 
tilbage fra sit ophold i bedehuset i bjergene. Han bad for 
min tilstand og min særlige lovsang. 

Efter bønnen
Intet hæmatom

Før bønnen
2 cm stort hæmatom i 
midten af hjernen

Den 4. august viste min MRI scanning stadig 
hjerneblødningen. Men jeg havde ingen symptomer på 
hjerneblødning. Lægen syntes at være forvirret. 

Jeg sagde til ham, at jeg ville synge dagen efter ved 
den særlige lovsang under kirkens gudstjeneste. Han 
blev overrasket og sagde oprigtigt: ”Nej, det må du ikke. 
Du kan ikke synge. Hvis du gør det, kan trykket indeni 
kraniet stige, og det kan give yderligere blødninger. Du 
kan dø af det.” Men den 5. august forlod jeg alligevel 
hospitalet for at synge min særlige lovsang med tro på 
min Gud Helbrederen. Og jeg sang min særlige lovsang 
ved Guds nåde under den nattelange fredagsgudstjeneste 
(venstre). 

Den 8. august deltog jeg i Manmin Sommerrefugium. 
På seminariets første dag modtog jeg Seniorpastorens 
forbøn med tro. Den 17. august f ik jeg igen en CT 
scanning. Lægen sagde, at blodet var blevet absorberet 
igen, og at alle kropsfunktioner på forunderlig vis 
fungerede normalt. Halleluja!

   CT scanning 

Søster Cheisusun, 
35 år, Taiwan Manminkirke

I februar 2013 blev jeg ført til 
Taiwan Manminkirke, og jeg fik 
sikkerhed om Himlen og Helvede. 
Jeg begyndte at bede og forny 
mit liv. Da jeg f littigt prædikede 
bu d s k a b e t ,  b l e v  m i n  f a m i l i e 
omvendt, og jeg oplevede også 
adskillige kraf tfulde gerninger 
inklusiv helbredelse af allergisk 
inf lammation af øjnenes sener.

Den 27. juni 2016 kunne min far 
pludselig ikke holde øjenkontakt 
med mig. Den efterfølgende dag 
havde han et vredesudbrud, og han 
ville ikke have tøj på. Han sagde 
mærkelige ord og agerede sært. 
Den 20. juli blev han undersøgt 
og fik diagnosen alvorlig demens. 
M i n  f a m i l i e  ge n ne m f ø r t e  21 
d a g e  m e d  b ø n  v e d  D a n i e l 
bønnemøderne, fastede og modtog 
bønner for de syge. Efterhånden 
syntes han at blive mindre vred. 

Jeg besøgte Korea for at deltage 
i Manmin Sommerrefugium 2016, 
og jeg overgav min fars foto og 
hans sygdom til kirken. Den 7. 
august bad Seniorpastoren for ham 
ved gudstjenesten søndag morgen. 

Gud virkede i min far hinsides 
tid og rum. Efter gudstjenesten 
talte jeg i telefon med min mor. 
Hu n  sagde ,  a t  m i n 
fa r  nu  beg y ndte  a t 
bevæge sig og spise. 
Rent  fak t isk  havde 
han ikke spist godt, 
men han var faldet i 
søvn. 

Den 8. august deltog 
han i  ref ug iet  over 
internettet i Taiwan, 
o g  h a n  m o d t o g 
S e n i o r p a s t o r e n s 
f o r b ø n .  E f t e r 
bønnen f ik han sin 

hukommelse igen, og alle andre 
symptomer var væk. Halleluja! 
D e n  2 0 .  s e p t e m b e r  b l e v  h a n 
undersøgt endnu engang, og nu 
var han helt normal. Jeg takker og 
ærer Gud, som lod os opleve sin 
forbløffende kraft. Jeg takker også 
Seniorpastoren, som bad for min 
far.

”Min far blev helbredt for alvorlig demens!”

Før bønnen, diagnosticeret med demens (venstre)
Efter bønnen, ingen symptomer på demens med CDR score 1 
(højre)

▶

   Lægens note

Seniordiakonisse Jinhee Kim, 
55 år, Sogn 12, Manmin Centralkirke

”Jeg blev helbredt for akut hjerneblødning!”

Brother Bampa Sela Omer,  
66 år, 
Kinshasa Manminkirke, 
DR Congo

”Gud frelste mig på 
dødens rand!”


