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”Kærlighedens kraft er hemmeligheden bag forandring!”
De studerendes Vinterrefugium 2018 fyldt med ordet, bøn og lovprisning 

De Studerendes Vinterrefugium 
2018 blev afholdt fra den 22. til den 
24. februar, sådan at de studerende 
kunne opnå kraf t t i l at bede, og 
opleve Helligåndens glæde og fylde 
under vinterferien. 

Kl. 10.30 under åbningsceremonien 
på første d ag  pr æd i kede  Pa s to r 
C h a n g m i n  K i m ,  l e d e r  a f  d e 
S t u d e r e n d e s  S ø n d a g s s k o l e , 
e t  b u d s k a b  u n d e r  t i t l e n : 
” K æ r l ig h e d e n s  k r a f t ”  b a s e r e t 
på Markusevangeliet 10:27. Han 
t i lskyndede de studerende t i l  at 
træde frem som fornyelsens frugt 
gennem kærlighedens k raf t som 
Gud, Herren og hyrden havde vist 
dem. 

K l .  14.30  blev  de r  a f hold t  e t 
seminarium ved Pastor Heesun Lee, 
Manmin Verdensvejleder som taler. 
Hun formidlede budskabet: ”Det 
åndelige rige” med udgangspunkt 
i  F ø r s t e  M o s e b o g  1 : 1 .  H u n 
opfordrede folk til at have tro og 
være årvågne overfor det åndelige 
r ige. Hun rådede dem også t il at 
sætte specifikke mål for alt og til 
at arbejde hårdt med uforanderlig 
lydighed. 

Ef t e r  sem i na re t  sagde  søs t e r 
Hayou ng K im,  11.  k lasse:  ”Jeg 
begyndte at forstå, hvordan jeg skal 

sætte ordentlige mål i troen.” 
P å  d e n  a n d e n  d a g  v a r  d e r 

At le t i kstæv ne på Seoul  Dig it a l 
G r o u n d s  n æ r  v e d  G a s a n 
Dig it a l  St at ion k l .  11.  Selv  om 
d e t  s t a d ig  v a r  v i n t e r ,  v a r  d e t 
var mt og behagel ig t  under hele 
ar rangementet. Søster Yuna Lee, 
8 .  k l a s s e ,  s a gd e:  ” D e t  s n e e d e 
o g  r e g n e d e  i  g å r ,  m e n  v e d 
Seniorpastorens bøn kunne vi nyde 
det forårsagtige vejr. Jeg glæder 
mig!”

Kl 23 samme dag deltog de i den 
Nat telange f redagsgudst jeneste, 
som blev af holdt i hovedrummet i 
kirken indtil kl. 4 lørdag morgen. 
Under første halvdel sang Nazaret 
koret, som består af studerende, 
sangen ”Skinnende bølger” med 
dans. De lyt tede opmærksomt til 
præd i kenen og opløf tede deres 
stemmer t i l  at  sige ”amen” som 
svar. Efter en 30 minutters pause 
begyndte anden session ”Lovsang 
og  b ø n .”  Hve r  å r g a n g  kom  o p 
t il alteret med tegn og lovpr iste 
op r ig t ig t .  Sø s t e r  Hye r i m  L e e , 
12. klasse, sagde: ”Jeg følte mig 
m e r e  l y k k e l i g  o g  g l a d  u n d e r 
lovprisningen, end jeg nogensinde 
har følt mig i denne verden.” 

Kl. 15 den sidste dag ledte pastor 

Heejin Lee, Bestyrelsesformand 
fo r  Kom i t e e n  fo r  Sc e ne k u n s t , 
lovpr isningen og t i lbedelsen for 
dem. Pastor Lee formidlede Guds 
kærlighed og tilskyndede dem til 
at udvikle forskellige evner, sådan 
at de kunne bruges som arbejdere 
for Guds rige. Efter dette budskab 
lovpriste de med Manmin Lovpris. 
De fældede tårer, oplevede stærke 
følelser og håb for himlen. 

Søster Jaeeun Lee, 10. k lasse, 
sagde:  ”Pastor Lee har lær t  os , 
hvord a n  v i  sk a l  opf ylde  vore s 
drømme. Hun har også delt Herrens 
kærlighed, som hun har oplevet, 
med os. Jeg har fået stor nåde. Jeg 
var lykkelig over at lovprise med 
spring og dans.”

K l .  2 1  d e l t o g  d e  i  D a n i e l 
Bønnemøde. Præsident for Manmin 
Be de ce n t e r  Bok n i m L e e  le d t e 
bønnen i Helligåndens fylde, og 
p a s t o r e r n e  h j a l p  d e m  m e d  a t 
bede. De oplevede Helligåndens 
g e r n i n g  i  f o r m  a f  a n g e r , 
tungetale og modtog Åndens 
ilddåb. Desuden vidnede 
de om deres  oplevelser 
og sagde: ”Jeg bad uden 
a t  l æ g g e  m æ r k e  t i l  a t 
t iden g i k”,  ”Jeg modtog 
Helligåndens ilddåb”, ”Jeg 

talte i tunger, da fru Lee bad for 
mig”, ”Jeg blev styrket til at holde 
m ig  f r a  de  ve rd sl ige  t i ng”,  og 
mange lignende vidnesbyrd. 

Søster Jihyun Baek, Præsident 
for  Gym nasiemissionen,  sagde: 
”Jeg har indgraveret Guds, Herrens 
og hyrdens tårer og kærlighed i mit 
hjerte, og besluttet mig for at træde 
f rem som hyrdens f rugt.  Vi har 
lyttet til livets ord og oplevet Guds 
k raf t , så vi alt id kan være gode 
eksempler og opnå folks kærlighed, 
overalt hvor vi kommer.” 

M a n m i n s  s t u d e r e n d e  f i k 
Helligåndens fylde og kraftens af 
Guds og Herrens kærlighed under 
refugiet, og de besluttede sig for 
at træde frem som smukke frugter. 
Lad os takke og ære Gud. 

e  l e d t e 
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Jesus efterlod sig flere kærlige 
udtalelser,  før han udåndede på 
korset. Disse ord kendes som ”De 
sidste syv udtalelser fra korset.” Lad 
os i dag se på den syvende og sidste 
udtalelse, som Jesus skænkede os fra 
korset. 

1. Grunden til at Jesus råbte: 
”Fader” med høj stemme

Det gjorde han, for at hans sidste 
ord på jorden skulle blive hørt af 
folk, og også fordi det er Guds vilje, 
at vi skal ”kalde med høj stemme” på 
ham i bøn.

Gud s iger  os  i  Jeremias’ Bog 
33:3 :  ”Kald  på  mig ,  så  v i l  j eg 
fortælle dig om store og ufattelige 
ting, som du ikke kender.” Gennem 
hele Bibelen fortæller han os, at 
vi skal kalde på ham i bøn, f.eks. 
i  Fjerde Mosebog 12:13; Anden 
K r ø n i k e b o g  3 2 : 2 0 ;  S a l m e r n e s 
B o g  5 7 : 2 ;  M a r k u s e v a n g e l i e t 
10:47; Johannesevangeliet 11:43; 
Apos t l enes  Gern inge r  4 :24  og 
Apostlenes Gerninger 7:59. 

Da Jesus bad i Getsemanes Have 
kort før sin anholdelse, gjorde han 

det så indtrængende, at hans ”sved 
blev som blod.” Læger kan bekræfte, 
at når et menneske er under stort 
stress eller kæmper hårdt for noget, 
så kan det ske, at blodkarrene brister, 
og at sveden blander sig med blod, 
sådan at  det l igner,  at  personen 
”sveder blod.” Når Jesus var i stand 
til at svede som blod, mens han bad 
sent om natten i det klima, der fi ndes 
i Israel, antyder også hvor oprigtig 
og desperat, hans bøn har været. 

2. Grunden til at Jesus sagde: 
”Fader, i dine hænder betror jeg 
min ånd”

1) Jesus vidnede om menneskeåndens 
udødelighed 

Mennesket består af ånd, sjæl 
og krop. Når livet udløber, vender 
kroppen, som kun var et fartøj for 
ånden og sjælen, tilbage til jorden. 
Da ånden er  ev ig  og  udødel ig , 
udslukkes den ikke. Adams ånd blev 
dannet efter hans skabelse, da Gud 
blæste livsånden ind i hans næsebor 
(Første Mosebog 2:7). Gud fyldte 
Adams ånd med åndelig viden, som 
er sandheden.

” S j æ l e n ”  h e n v i s e r  t i l  a l l e 
funktioner, som lader et menneske 
oplagre information i hjernen, og 
lader ham huske bestemt information 
samt tænke og føle omkring den 
eller anvende den og handle på den. 
Oprindelig var Adams ånd hans 
herre, og den kontrollerede sjælen 
og kroppen. Da hans ånd var fuld af 
sandhed, var sjælen og kroppen også 
fulde af sandhed under dens kontrol. 
Men da Adam syndede mod Gud ved 
at spise af kundskabens træ, døde 
hans ånd. ”Åndens død” henviser til, 
at kommunikationen med Gud bliver 
hæmmet, og at ånden ikke er i stand 
til at varetage dens pligter. 

Når ånden, som er menneskets 
herre ,  dør  og holder  op med at 
fungere, påtager sjælen sig rollen 
som herre og begynder at herske over 
kroppen. Når sjælen så underlægges 
den fjendtlige Satan og begynder at 
tage imod usand viden, bliver hjertet 
fyldt med usandhed. Den sandhed, 
som Gud oprindelig havde plantet i 
hjertet, bliver erstattet af usandhed. 
I sidste ende blive hjertet fyldt af 
had, temperament og egoisme. Men 

selv om et menneskes ånd holder op 
med at fungere, betyder det ikke, at 
den udslukkes. Menneskeånden er 
dannet af livsånden fra den evige 
og udødelige Gud. Den kan aldrig 
udslukkes. 

Hvad sker der så med sjælen, når 
kroppen dør? Hjernen er nødvendig 
for at personen kan fungere. Det er 
gennem denne hjerne, mennesket 
husker og tænker. Når det fysiske 
liv for et dyr, som ikke har ånd, 
ophører, vil hukommelsessystemet i 
hjernen også forsvinde. Kød og sjæl 
bliver udslukket og vender tilbage 
til intetheden. Men funktionerne fra 
menneskets sjæl, som er forbundet 
til ånden, overføres til ”hjertet” og 
oplagres i det. Derfor vil sjælen 
eksistere til evig tid i forbindelse 
med ånden gennem den egenskab ved 
sjælen, at den er forbundet til ånden. 

Af samme grund sagde Herren: 
”Fader, i dine hænder betror jeg min 
ånd.” Når et individ hører budskabet 
og tager imod Jesus Kristus, får han 
Helligånden, og vedkommendes ånd, 
som tidligere var ”død”, genoplives. 
Om de t  menneske ,  hv is  ånd  e r 
genoplivet,  og som har fyldt sit 
hjerte med sandheden, kan vi sige, 
at ”hans sjæl trives.” I den grad ens 
sjæl trives – med andre ord i den 
grad, ens hjerte er blevet fyldt med 
sandheden – vil det gå godt på alle 
livets områder, og man vil have et 
godt helbred (3 Johannesbrev 1:2). 

S o m  J e s u s  f o r t æ l l e r  o s  i 
Johannesevangeliet 3:5: ”Sandelig, 
sandelig siger jeg dig: Den, der ikke 
bliver født af vand og ånd, kan ikke 
komme ind i Guds rige.” Mennesker, 
som er blevet født igen af vand 
og  Hel l igånd,  dvs .  hvis  ånd  er 
genoplivet, vil komme i Himlen. Men 
de mennesker, hvis ånd ikke er blevet 
genoplivet, og hvis hjerter ikke er 
blevet kultiveret med sandheden på 
grund af, at de ikke tror på Jesus 
Kristus, vil ikke være i stand til at 
komme i Himlen. Helvede er et sted, 
er der reserveret til disse mennesker. 

2) Jesus vidner om at have adlydt 
og opfyldt alt i overensstemmelse 
med Guds forsyn

Det, at Jesus bad fra korset, ”Fader, 
i dine hænder betror jeg min ånd”, 
vidner om, hvordan han adlød og 

fuldførte alt i overensstemmelse med 
Guds forsyn. Jesus kom ind i denne 
verden, blev korsfæstet på korset 
og genopstod, men det var ikke som 
følge af hans egen plan eller vilje. 
Det var derimod i overensstemmelse 
med Guds plan, for Gud hersker 
over  menneskehedens  l iv,  død, 
forbandelser og velsignelser, ligesom 
han hersker over menneskehedens 
historie (Johannesevangeliet 4:34). 

Selv om vi beder i Jesu Kristi 
navn, så er Gud den, der besvarer 
v o r e s  b ø n n e r.  J e s u s  f o r t æ l l e r 
os i  Matthæusevangeliet  10:29-
31: ”Sælges ikke to spurve for en 
skilling? Og ikke én af dem falder 
til jorden, uden at jeres fader er med 
den. Men på jer er selv alle hovedhår 
talt. Frygt derfor ikke, I er mere værd 
en mange spurve.”

H v i s  d u  f o r  a l v o r  h a r  f a t t e t 
den åndelige betydning af denne 
forsikr ing og indgraveret  den i 
dit hjerte, vil du være i stand til 
at overlade alt til Gud. Som Gud 
minder os om: ”Ikke én af  dem 
[spurvene] falder til jorden, uden at 
jeres fader er med den” og ”på jer 
er selv alle hovedhår talt.” Hvis vi 
sætter vores tillid til ham i troen, vil 
vi ikke for noget i verden gå glip 
af hans svar, uanset om det drejer 
sig om et problem med sygdom, en 
velsignelser på arbejdspladsen eller 
om at opnå Guds gerning. 

Selv om Jesus havde eksisteret i 
Guds form og er et med Gud, søgte 
han kun at opfylde Guds vilje, og 
han overlod alt til ham. På samme 
måde kan du rette øjnene alene mod 
Gud i stedet for at sætte din lid til 
menneskelige metoder eller andre 
personer, og så vil du altid opleve 
hans  gern ing ,  som overskr ider 
menneskelig kraft, hvorved du vil 
ære ham på alle områder. 

Kære brødre og søstre i Kristus, 
husk altid Jesu sidste ”syv udtalelser 
fra korset”, som giver os indsigt i 
Jesu hjerte, hvormed han kaldte med 
høj stemme midt i korsfæstelsens 
lidelser og opfyldte Guds vilje fuldt 
ud. Jeg beder for, at I vil længes efter 
den eneste, som kommer tilbage 
til os i Herrens navn, og at I hver 
især vil få retfærdighedens krone på 
denne dag. 

Jesu sidste syv udtalelser fra korset (4)

”Og Jesus råbte med høj 

røst: ”Fader,

 i dine hænder betror jeg 

min ånd.” 

Da han havde sagt det, 

udåndede han”

 (Lukasevangeliet 23:46).

Seniorpastor Dr. Jaerock Lee
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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.

Danish

Nanmin  M
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Fra den 22.-24. februar blev ”Visionsskolen for børn 2018” gennemført for 
at indplante drømme og visioner i hjertet på Manmins børn. 

Numrene 
optegnet 
i Bibelen

Der er adskillige numre med vigtig betydning optegnet i Bibelen fra Første 
Mosebog til Johannesåbenbaringen, og de har alle en åndelig mening. For 
eksempel levede israelitterne i ødemarken i 40 år efter flugten fra Egypten, 
og så kom de ind i Kana’ans land, som flød med mælk og honning. Jesu 
gennemførte også en 40 dages faste, før han startede sit offentlige virke. 
Tallet 4 symboliserer ”jorden” og ”lidelser.”

◈  ◈  ◈

Tallet 6 symboliserer ”kultivering” og ”afslutning af den åndelige 
verden.” Jesus blev inviteret til et bryllup i Kana i Galilæa og viste det første 
tegn, som var at forandre vand til vin. Han sagde til tjenerne, at de skulle 
fylde 6 vandkrukker til randen. Dette henviser til de seks tusinde år med 
menneskelig kultivering, som var gået siden Adam blev udvist af Edens 
Have på grund af sin overtrædelse. Lad os nu se nærmere på den åndelige 
betydning af tallene 3, 7, 12 og 17.

3

12

7

17

”Overensstemmelse” betyder ”ifølge kvalifikationerne” eller ”i overensstemmelse 
med viljen.” Gud Skaberen har eksisteret som Gud Treenighed – Gud Fader, Gud Søn 
og Gud Helligånden, og Treenigheden har ledt menneskeheden til frelse i fællesskab.

Jesus kom til denne jord i kød for at fuldføre sin pligt som Frelser. Før han startede 
sit tre år lange offentlige virke i en alder af 30 år, blev han ført ud i ødemarken 
af Helligånden og blev udsat for 3 fristelser fra djævlen. På tredjedagen efter 
sin korsfæstelse og begravelse overvandt han døden og genopstod med den 
genopstandne krop. 

Profeten Jonas blev beordret at tage til den store by Nineve af Gud, fordi han skulle 
fortælle dem om den forestående dom. Men han var ulydig overfor Guds vilje. Mens 
han var på fl ugt på et skib til Tarshish, blev det stormvejr på havet. Han endte i maven 
på en stor fi sk. Efter at han havde angret grundigt uden at spise i 3 dage, blev han 
frelst. 

Som der står i Første Mosebog, hvilede Gud på 7. dag, da han havde 
fuldendt Skabelsen. Da han hvilede på denne dag efter hele Skabelsen, 
velsignede han dagen og gjorde den hellig. 

Guds syv ånder, som beskrives i Johannesåbenbaringen, henviser til Guds 
hjerte, som undersøger 7 aspekter af hver enkelt person. Tallet 7 betyder, at 
Gud undersøger menneskets hjerte fuldt ud uden nogen fejl. 

I fjerde kapitel af Tredje Mosebog bliver blodet fra ofringerne sprøjtet ud 
7 gange. Dette betyder, at det menneske, som gav syndofferet, rensede 
sig fuldkommen for synden. Na’aman, hærføreren fra Aram, blev også 
helbredt for spedalskhed efter at have badet sig i Jordenfloden 7 gange. 
Elias fi k svar på sin bøn om regn efter at have bedt 7 gange. Jesus sagde i 
Matthæusevangeliet 18:22: ”Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til 
syvoghalvfjerds gange.” Det betyder, at vi skal tilgive andre fuldkommen. 

Tallet 12 viser sig, når der berettes om et af Guds vigtige forsyn. Jesus 
sagde i Johannesevangeliet 11:9: ”Har dagen ikke tolv timer?” Han sagde, 
at vi skulle vandre om dagen, hvor der er lyst, og det sande lys henviser i 
åndelig forstand til vor Herre Jesus (Johannesevangeliet 1:9).

Gud grundlagde Israel gennem Jakobs 12 sønner. Denne nation var Guds 
udvalgte, og Jesus blev sendt til jorden gennem Davids slægt. Han udvalgte 
12 disciple og sammen med dem prædikede han budskabet over hele jorden 
og fuldførte sin pligt som Frelseren. 

I Ny Jerusalem, som er det smukkeste sted i himlen, er navnene på Israels 
12 stammer skrevet over de tolv perleporte, navnene på de 12 apostle er 
skrevet på de 12 grundsten til bymuren og der er 12 forskellige frugter på 
træerne på bredden til fl oden for Livets vand. 

Tallet 17 henviser til at Gud selv arbejder i overensstemmelse med sin vilje og sit 
forsyn. Syndfl oden på Noas tid var en hændelse, som klart viser dette. Det var den 
endelige og uundgåelige beslutning, som blev truffet af en nådig og tålmodig Gud. 
På samme tid viste den hans forventning om at opnå sande børn, som ville træde 
frem i denne nye fase af den menneskelige kultivering, der startede med Noa. 
Beslutningen var et udtryk for hans vilje, og han ville med sikkerhed opnå sit mål. 

Da Noa var 600 år gammel startede syndfl oden den 17. februar, og arken stødte 
på land i Ararats bjerge den 17. juli, da vandet var begyndt at trække sig tilbage. Da 
Josef, Jakobs søn, blev solgt til Egypten, var han 17 år gammel. Tallet 17 står frem 
for alt for frugt. Det symboliserer fornyelse af mange mennesker i den sidste tid og 
opnåelse af forsynet for tidens afslutning. 

Tallet for ”overensstemmelse” og 
”opfyldelse af fuldkommenheden” Nummeret for ”fuldendelse” og ”perfektion”

Nummeret for ”lys” Tallet for ”frugt” og ”fuldførelse”

Visionsskole for børn 2018

Vær åndeligt vågen i denne sidste tid! 
Bed i fylde!

Mine drømme og visioner ”Hvad laver Levit-
arbejderne (kirkens fuldtidsmedarbejdere)”?

Lykkelig kraftfuld lovprisning med Pastor Minkyung Cho,
Rektor for Børnenes SøndagsskoleMin egen opskrift ”Dejlig kage”

FOTO
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Verdensomspændende Netværk Af Læger
Urim Bøger  

Den 2. ok tober 2017 kom den 
kinesiske dreng Wi ved en fejl til 
at tage meget varmt vand i stedet 
for  koldt ,  og han d rak det  i  en 
slurk. Derefter havde han alvorlige 
smer ter. Når han spiste, kastede 
han det hele op. Han kunne ikke 
spise. 

En kikkertundersøgelse afslørede, 
at den nederste del af hans spiserør 
var skadet, og det var fuldt af sår 
og infektion. Den dårlige del var 
stoppet af blod og hævet, sådan at 
det medførte yderligere blødning. 
I  december  blev  hans  spise rø r 
undersøgt igen. De nederste 7,3 cm 
af spiserøret var smallere, og den 
mest forsnævrede del var kun 1 
mm.

Han kunne ikke spise fast føde 
i f ire måneder ef ter ulykken, og 

levede af en tynd risgrød og mælk. 
Han tabte sig meget og kunne ikke 
gå i børnehave. Hans mor fortalte: 
”Han græd og bad om mad. Når han 
græd og spurgte, hvorfor han ikke 

kunne spise, knuste det mit hjerte.”
Hun kunne ikke lade ham leve på 

den måde. Hun begyndte at bede og 
spurgte sig selv, hvorfor Gud ikke 
havde været i stand til at beskytte 

hendes  søn.  Hu n indså ,  a t  hu n 
havde brudt freden og havde følt 
had, selv om hun have lært gennem 
prædikenerne, at hun skulle være i 
fred med alle, og at had er åndeligt 
mord.

Hun forberedte sig på at møde 
Seniorpastor Dr. Jaerock Lee og 
kom til Korea i Februar 2018. Hun 
modtog selv  hans  bøn.  Sam me 
nat skete der noget forbløffende. 
H e n d e s  s ø n  b l e v  f r i  f o r  d e n 
alvorlige smerte, som han havde lidt 
af de forudgående 4 måneder. Han 
kunne endda spise brød. Halleluja!

Forældrene var lykkelige over at 
se, at deres søn kom sig mere og 
mere. Siden da har han spist godt, 
og har genvundet sit gode helbred. 
Nu går han i almindelig skole.

Lad os takke og ære Gud!

”Min søn blev helbredt for spiserørsforsnævring 
som skyldtes forbrænding!”

Før bønnen: Undersøgelsen af spiserøret viste, at det var forsnævret for neden (7,3 
cm), mens den øverste del var forstørret (venstre). Kikkertundersøgelsen viste, at 
der var sår på enden af spiserøret og at det var forsnævret på grund af ar (højre). 

Søster Jusun Chung, 16 år, De Studerendes Søndagsskole, Manmin Centralkirke

”Jeg blev helbredt for ledbåndsskade i anklen uden operation!”

Den 10. februar 2018 blev min 
venstre ankel fordrejet indad mod 
højre, mens jeg gik ned ad trapperne. 
Jeg faldt om på gulvet. Det gjorde 
så ondt, at jeg ikke kunne stå op, 
og jeg kunne kun græde. Min mor 
så på mig og fik mig til at modtage 
Seniorpastorens båndoptagede bøn 
for de syge via det Automatiske 
Svarsystem. Efter bønnen begyndte 
jeg at kunne bevæge mig en smule, og 
jeg kunne selv gå ud til bilen med min 
mors hjælp. 

På grund af skaden på min ankel 
så jeg tilbage på mit liv og 

undersøgte især, om jeg 
havde gjort noget, jeg ikke 
skulle have gjort. Samme 
aften tog jeg til et Daniel 
Bønnemøde i kørestol. 
P a s t o r  C h a n g m i n 

K i m ,  R e k t o r  f o r 
d e  S t u d e r e n d e s 
Søndagsskole, rådede 
mig til at undersøge, 
om der var noget, 

jeg ikke var holdt op 
med, såsom at se serier 

i fjernsynet, videoer på 
YouTube eller lignende. 
Jeg angrede, men følte 
mig stadig bebyrdet. 

Næste dag tog jeg til søndagsgudstjeneste 
i kørestol med mine venners hjælp. 
Jeg havde store smerter i ankelen, 
når jeg trådte på gulvet, men jeg ville 
ikke undlade at synge i koret. Jeg 
skammede mig overfor Gud, fordi jeg 
ikke havde forandret mig tidligere. Så 
jeg sang i koret på krykker. Jeg stod 
på det andet ben og sang, mens det 
smertede og virkede følelsesløst, men 
jeg holdt det ud og sang salmen. 

Efter gudstjenesten modtog jeg 
Seniorpastorens båndoptagede bøn 
for de syge. Min ankel føltes stærkere 
og senerne føltes forbundne. Den 12. 
februar besøgte jeg et hospital for at 
blive undersøgt, og jeg fi k diagnosen 
ledbåndsskade på ankelen. Jeg fik at 
vide, at jeg skulle opereres, men jeg 
gik bare med en støvlebandage for at 
støtte, for jeg ville hellere have Guds 
helbredelse. 

Jeg kravlede på badeværelset på 
knæene eller blev båret af mine 
familiemedlemmer. Min mor vaskede 
mit hår. Jeg havde smerter i skuldre 
og håndled, fordi jeg gik med krykker. 
En dag følte jeg mig udmattet fordi 
det ene ben bar hele min vægt. Jeg bad 
hjemme under Daniel Bønnemødet, 
som jeg fulgte med i via GCN (www.
gcntv.org). Så begyndte tårerne at 

trille. Jeg var 
så ked af, at 
j e g  h a v d e 
glemt Guds 
kærlighed. 

Jeg havde 
søgt verdslige 
for nøjelser, 
s o m  e r 
upassende for 
s t uderende, 
s e l v  o m 
Seniorpastoren havde lært mig, at jeg 
ikke skulle gøre det. Jeg tænkte, at 
han måtte have været ked af det på 
grund af mig. Det knuste mit hjerte og 
jeg angrede med tårer. Efter angeren 
følte jeg mig ubebyrdet og blev sikker 
på, at jeg ville blive helbredt under det 
kommende møde med Seniorpastoren 
under månekalenderens nytårsferie. 

Den 14. februar tog jeg endelig 
til mødet mellem Seniorpastoren 
og vores kirkes medlemmer. Han 
prædikede budskabet og bad for alle 
kirkens medlemmer. Efter hans bøn 
opdagede jeg, at jeg ikke havde støttet 
mig til krykken, men at den havde 
stået i tom luft. Smerterne var væk!

Jeg trykkede Seniorpastorens hånd 
og sagde til ham: ”Mit ben har det 
meget bedre!” Da han hørte, hvad 

jeg sagde, kom han hen til mig, selv 
om han havde travlt med de mange 
mennesker. Han satte sig på knæ og 
bad for mig med hænderne på min 
skadede ankel. Jeg brød ud i tårer, 
da jeg så ham bede for mig, for jeg 
skammede mig overfor ham. Efter 
hans bøn havde jeg ikke længere 
brug for krykkerne, og jeg kunne 
selv gå op ad trapperne til vores hus. 
Halleluja!

J e g  h o p p e d e  o m k r i n g  o g 
lovpriste Gud under de Studerendes 
Vinterrefugium, og der var slet ingen 
smerte. Jeg opfylder mine gudgivne 
pligter som medlem af gruppen af 
frivillige og som leder af heppekoret. 
Jeg takker og ærer Gud. Og jeg retter 
en tak til Seniorpastoren, som bad for 
mig. 

Før bønnen: ledbåndsskade på venstre ankel

Ultralydbølger


