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I september 2009 manifesterede Dr. 
Jaerock Lee fra Manmin Centralkirke 
Guds kraftfulde gerninger og forkyndte, 
at Jesus er vores eneste frelser, hvorved 
han bragte budskabet tilbage til Jerusalem 
i Israel. Det var netop her, budskabet blev 
født. Efterfølgende har Krystal Forum (Den 
Israelske Pastorforening, www.acf.org.
il) inviteret kirkens missionsgruppe til at 
afholde en mindekampagne hvert år. 

Kirkens virke i Israel startede i juli 2007. 
Det blomstrede op under Dr. Jaerock Lees 
forenede kampagne i Israel i 2009. Her 
i 2013 har pastor Soojin Lee ledet den 
fjerde mindekampagne til fremmelse af 
den åndelige forandring i Israel – et land, 
som længes efter det hellige budskab. 

Kampagnen i Israel blev afholdt 
i det Internationale Kongrescenter i 
Haifa den 26. oktober 2013 om aftenen 
med pastor Soojin Lee (Præsident for 
pastorforeningen). Det var deltagere fra 
mange lande, blandt andre Palæstina, 
Rusland, Ukraine, Storbritannien, 
Bulgarien, Indien og fra mange forskellige 
områder i Israel. Kampagnen blev udsendt 
direkte i tre timer til hele Europa og Asien 

via TBN Rusland. 
Lovprisleder Rose Han og dansegruppen 

Kraftfuld Tilbedelse fra komiteen for 
scenekunst lovpriste med sange på 
hebræisk, russisk og engelsk, og de 
dansede også til sangene, hvilket berørte 
de tilstedeværendes hjerter. Der kom 
store bifald med glade tilråb om, at den 
fantastiske dans og åndfulde lovsang fyldte 
folk med nåde og forenede dem i ånden. 
De tilstedeværende priste Gud, Israels 
forløser, sammen med de optrædende.

Pastor Soojin Lee formidlede budskabet 
under titlen ”De velsignelser vi får ved at 
gå i lyset.” Hun sagde, at nøglen til at få 
velsignelser, er at komme ud af mørket 
og gå i lyset. Hun talte særligt om Dr. 
Jaerock Lees vidnesbyrd om, hvordan 
han var bundet til sygesenge i syv lange 
år, hvorefter han blev helbredt, da han 
mødte Gud. De tilstedeværende blev dybt 
bevæget af historien, angrede deres fortid 
og lavede et forsæt. 

Efter at pastor Lee havde formidlet 
budskabet, bad hun for de syge med 
lommetørklæder som Dr. Lee havde 
bedt over (Apostlenes Gerninger 19:11-

12). Mange menneske vidnede om, at 
smerterne i deres ryg, knæ og ben var 
forsvundet. Andre genvandt et normalt 
syn, og de døve begyndte at høre. Der var 
endda nogle, som blev helbredt for kræft. 
De ærede Gud i allerhøjeste grad. 

Pastor Yuri Kalmykov fra kirken Livets 
Vand i Haifa sagde med glæde: ”Min 
bror var i koma på grund af en blodprop 
i hjertet. Lægerne sagde, at der var meget 
lille chance for, at han ville overleve. Men 
jeg modtog pastor Lees bøn for ham med 
tro. Forbløffende nok kom min bror til 
bevidsthed efter bønnen, og han begyndte 
at spise. Han blev hurtigt bedre.”

Mange af TBN Ruslands seere i 
Rusland, Estland, Tyskland, Schweiz, 
Storbritannien og Kasakhstan deltog 
i pastor Lees kampagne i Israel via 
den direkte udsendelse, og de bar også 
vidnesbyrd om helbredelse og svar på 
deres bønner. 

Den 24. og 25. oktober 2013 blev der 
afholdt et pastorseminar i seminariesalen 
i Yad Hashmona i Kibbutz, Israel. Pastor 
Lee prædikede budskabet med navnet 
”Målet af tro” og sagde: ”Pastorer bør først 

og fremmest kende deres eget mål af tro, 
skille sig af med synderne og blive hellige. 
Først da kan de lede kirkens medlemmer 
på rette vej, støtte op om kirkens vækkelse 
og blive velsignet.”

Deltagerne lyttede opmærksomt til 
budskabet. Under den efterfølgende 
lovsigelse og bøn, angrede de med tårer 
og besluttede sig for at blive retfærdige i 
Herrens øjne. Pastor Sergey Miheev, som 
er biskop for en sekt med mere end 800 
kirker i Rusland, sagde: ”Jeg indså, at min 
tro er ligesom et barns, da jeg så tilbage og 
ransagede mit liv som pastor.” 

Om formiddagen d. 26. oktober 
2013 blev der afholdt et møde i kirken 
Herlighedens Herre i Haifa. Pastor Lee 
forklarede gennem lignelsen om de ti 
jomfruer, hvilke kvalifikationer vi skal 
have for at blive Herrens sande brude og 
møde brudgommen, vor Herre. Mens hun 
prædikede budskabet udtrykte kirkens 
medlemmer en fast beslutning om at føre 
vågne, kristne liv. Pastor Daniel Matiashi 
sagde: ”Budskabet var meget dybt, og det 
giver os kraft til at forandre os og ildhu 
omkring den kirkelige vækkelse.”

Pastor Soojin Lee leder den 4. kampagne i Israel 
Den udsendes live via TBN Rusland, 

til minde om Dr. Jaerock Lees forenede kampagne i Israel

Efter Dr. Jaerock Lees fælleskampagne i Israel 2009 i jødedommens land, er der hvert år blevet afholdt mindekampagner af Krystal Forum. I 2013 prædikede pastor Soojin Lee (Foto 1) budskabet 
ved den fjerde mindekampagne i ICC Haifa (Foto 3), og mange mennesker bar vidnesbyrd om deres helbredelse (Fotos 2 og 5). Lovprislederen Rose Han og dansegruppen for Kraftfuld Tilbedelse 
(Fotos 4 og 6) lovpriste sammen med de tilstedeværende (Foto 7), fulde af emotion og nåde. Pastorseminaret og kirkens kampagne (Fotos 8 og 9) blev anset for et være en god mulighed for at 
skabe forandring i deltagerne.
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”Den [kærligheden] gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag.” (Første Korintherbrev 13:5)

Kærligheden bærer ikke nag

Lad os forestille os, at to personer 
kommer ud for den samme situation. 
Den ene tænker positivt, mens den 
anden er fordømmende og tænker på en 
negativ måde. Eller lad os forestille os, 
at et menneske tror, han har hørt nogle 
andre sige noget negativt om ham, selv 
om det slet ikke var ham, de talte om. 
Så vil han sætte dem i forlegenhed. 
Gode tanker giver os fred og liv, mens 
onde tanker kun bringer smerte og gør 
os ulykkelige. De negative tanker har 
desuden indvirkning på andre. 

At ”bære nag” henviser her til hvad 
som helst, som ikke stemmer overens 
med Guds vilje. Så hvad skal vi gøre 
for at opnå den åndelige kærlighed, som 
ikke bærer nag? 

1. Undlad at bære nag
1) Hvis du ønsker, at noget skal gå 

galt for andre mennesker, må du skille 
dig af med denne tanke

Lad os forestille os, at du er jaloux på 
din ven, som er meget velhavende. Hvis 
du tænker: ”Han er rig, men hvad er 
jeg? Jeg håber, det går galt for ham”, så 
er der tale om en ond tanke. Hvis man 
har åndelig kærlighed i hjertet, vil man 
aldrig have sådanne onde tanker.

Ingen ønsker, at deres elskede bliver 
udsat for sygdom eller ulykker. Man vil 
altid ønske, at ens kære mand eller kone 
har et godt helbredt og holder sig fri af 
uheld. Hvis man ønsker, at noget skal gå 
galt for andre mennesker, eller fryder sig 
over andre menneskers ulykke, så viser 
det, at man ikke har ret megen kærlighed 
i hjertet. Det samme gælder, hvis man 
interesserer sig for andres overtrædelser 
eller svage punkter, fordi man vil sladre 
om dem. 

Der er naturligvis tidspunkter og 

tilfælde, hvor man er nødt til at vide 
disse ting, fordi de fortæller om et 
menneskes situation, sådan at man kan 
stoppe folk i at gå den gale vej og i 
stedet lede dem mod godheden. Men 
hvis det ikke er tilfældet, har man kun 
interesse for disse emner, fordi man har 
usandfærdige ønsker om at bagtale og 
sladre om andre. 

I Ordsprogenes Bog 17:9 står der: 
”Den, der dækker over en overtrædelse, 
tilstræber venskab, den, der fortæller 
sagen videre,  skil ler  venner.” De 
menneske r,  som e r  gode  og  ha r 
kærlighed i hjertet, forsøger at dække 
over andres fejl. De vil ikke blive jaloux 
eller misundelige, hvis andre klarer sig 
godt. I stedet vil de glæde sig sammen 
med dem og fryde sig.

2) Hvis man dømmer og fordømmer 
andre, må man skille sig af med denne 
tænkemåde

Lad os forestil le os,  at  man ser 
en  t r oende  gå  i nd  e t  s t ed ,  hvo r 
vedkommende ikke bør komme. Hvilken 
slags tanker vil man så have? ”Hvordan 
kan han gøre det?”, vil man måske 
tænke, og måske endda få en negativ 
holdning til vedkommende. Eller man 
kan tænker: ”Hvordan kan han dog gå 
ind sådan et sted?” Men så bør man 
ændre sin tænkemåde og indse, at han 
sikkert har en god grund til det. 

Hvis man har åndelig kærlighed og 
ikke har nogen ondskab i hjertet, så vil 
man ikke have nogen form for negative 
tanker fra starten. Selv om man hører 
noget, som ikke er godt, så vil man ikke 
dømme nogen, før man får undersøgt, 
hvad der rent faktisk er sket. 

I Jakobsbrevet 4:12 står der: ”Der 
er kun én, der er lovgiver og dommer, 
det er ham, som kan frelse og lade 
gå fortabt; men du, hvem er du, som 
dømmer din næste?” Kun Gud kan 
dømme folk korrekt. Hvis vi mennesker 
dømmer andre, er det ondt.

Lad os antage, at nogen gør noget, 
som tydeligvis er forkert. I dette tilfælde 
er det ikke vigtigt for et menneske, 
som har åndelig kærlighed, om den 
anden har ret eller tager fejl. Han vil 
kun tænke på, hvad der er gavnligt for 
andre. Så han ville ikke alene dække 
over overtrædelsen, men også hjælpe 
den anden til at angre. Vi skal elske selv 
de mennesker, som har mange fejl, for 
så vil det være helt naturligt at elske 
dem, som ikke har nogen. Hvis man har 
let til at dømme og fordømme andre, 
må man indse, at man mangler åndelig 

kærlighed.  

3) Hvis du har tanker, som ikke 
stemmer overens med Guds vilje, må du 
skille dig af med dem

I denne verden siges det, at dem, som 
har høje moralske standarter og følger 
deres samvittighed, er gode mennesker. 
Men selv denne moral og samvittighed 
kan ikke være den absolutte standart for 
godhed, for disse mennesker gør stadig 
mange ting, som strider mod Guds ord. 
Kun Guds ord kan være den absolutte 
standart for godhed. De ting, som ikke 
er Guds ord, er alle sammen ondskab og 
synd. 

Når man tager imod Herren, bekender 
man, at man er en synder. Man kan 
måske have troet, at man levede i 
godhed, men når man betragter sig selv 
i lyset af Guds ord, finder man mange 
former for ondskab i sig selv. Så man 
bekender, at man er en synder, og angrer.

Lad mig her forklare forskellen 
mel lem synd  og  ondskab  ved  a t 
sammenligne med et træ. ”Ondskab” er 
ligesom træet rødder, som ligger i jorden 
og ikke er synlige, mens ”synd” er 
ligesom træets blade, grene, og frugter. 
Grene, blade og frugter kommer fra 
rødderne, på samme måde som ”synd” 
er frugten af ”ondskabens” rod. 

Ondskab er en natur, der ligger dybt i 
hjertet ligesom en rod, der ligger under 
jorden. Når ondskaben manifesteres 
gennem konkrete handlinger eller 
tanker, henviser man til det som ”synd”. 
I Lukasevangeliet 6:45 står der: ”Et godt 
menneske tager gode ting frem af sit 
hjertes gode forråd, og et ondt menneske 
tager onde ting frem af sit onde forråd. 
For hvad hjertet er fuldt af, løber 
munden over med.”

Lad os forestille os, at et menneske 
taler med grimme ord og sårer en anden, 
som han hader, med sin voldsomhed. 
Det sker, når ”hadet”, som er en del 
af den onde natur i hjertet, kommer 
t i l  udtryk gennem ”onde ord” og 
”voldsomhed”, som begge er specifi kke 
synder. Men ikke alle mennesker begår 
ondskab, selv om de har den i hjertet. 
Hvis de er disciplinerede og kontrollerer 
sig selv gennem Guds ord, kommer 
ondskaben ikke ud i form af synder. Så 
længe de stadig har ondskaben i deres 
hjerter, kan de dog heller ikke siges at 
være hellige. Først, når de skiller sig 
af med alle de syndefulde egenskaber i 
hjertet, kan de anerkendes som hellige 
mennesker og opnå åndelig kærlighed. 

Gud er kærlighed. Grundlæggende 

set kan Guds befalinger kondenseres 
ned til  ”kærlighed”. Vi skal være 
opmærksomme på, at ondskab og synd 
ikke kun er had overfor andre, men også 
mangel på kærlighed. Så vi må skille 
os af med enhver form for ondskab og 
elske hinanden endnu mere. 

2. At opnå åndelig kærlighed
Frem for alt må vi hverken se eller 

høre noget, som er usandt. Selv om vi 
skulle komme til det, må vi forsøge 
hverken at huske det eller tænke på 
det igen. Der kan opstå det problem, 
at tankerne om det usande kommer 
tilbage, selv om man ihærdigt forsøger 
at skille sig af dem. Så må man bede 
indtrængende om at få Helligåndens 
hjælp. Vi bør naturligvis aldrig overlagt 
tænke på det usande eller huske det med 
vilje. Desuden må vi skille os af med 
selv de tanker, som kun opstår i et kort 
glimt i vores sind. Og vi må naturligvis 
ikke involvere os i de onde handlinger. 

Mennesker arver den syndefulde 
natur fra deres forældre og kommer 
i kontakt med mange usandheder i 
deres liv. Baseret på den syndefulde 
natur og usandheden, danner man en 
ramme for ”selvet”. Så der er behov for 
tålmodighed og anstrengelser, når man 
vil skille sig af med den syndefulde 
natur og usandhederne. Vi kender 
usandhederne bedre end sandheden, 
så det er forholdsvis lettere at tage 
imod usandheden end at skille sig 
af med den. Hvis man elsker nogen 
lidenskabeligt, vil man synes om det, 
som vedkommende kan lide, og man 
vil tage afstand fra det, personen ikke 
kan lide. På stort set samme måde kan 
vi overholde budene og skille os af med 
alle former for ondskab, når vi elsker 
Gud i allerhøjeste grad. 

For at opnå åndelig kærlighed må vi 
tager Guds ord til os som ”livets brød”, 
og vi må bede fl ammende bønner. Når vi 
mediterer over Guds ord dag og nat, kan 
vi skille os af med de onde tanker og 
kun havde de gode. Med indtrængende 
bøn kan vi også få øje på den ondskab 
i vores tanker, ord og gerninger, som vi 
slet ikke havde lagt mærke til. Og så kan 
vi skille os af med den.

Kære brødre og søstre, kærligheden 
bærer ikke nag. Jeg beder i Herrens navn 
for at I skal blive åndelige mennesker, 
som altid har gode tanker og handler 
i sandheden ved at skille jer af med 
enhver form for ondskab hurtigst muligt 
gennem Guds ord og indtrængende bøn.
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Kødelige tanker fra temperamentet arves fra forældrene
Nogle mennesker indser ikke deres fejl eller undlader at skille sig 
af med dem, fordi de har kødelige tanker, som kommer fra det 
temperament, de har arvet fra deres forældre, og som er skjult dybt i 
deres ”chi” eller livsenergi.
Nogle er født med et indadvendt temperament. Disse mennesker er 
normalt stille. De bliver generelt ikke vrede, skændes ikke og bryder 
ikke freden. Hvis sådanne mennesker bliver ledere i en gruppe, skal 
de være sikre og beslutningsdygtige alt efter situationen, men ofte 
forholder de sig passivt. De skal tage sig aktivt af andre mennesker 
og føre dem med sikkerhed, men de mangler disse karakteristika. 
Ikke desto mindre har de ingen åbenlyse problemer med andre, for de 
forholder sig til andre med godhed, så de indser ikke problemet. 
Andre bliver født med en mere udadvendt karakter. De har ildhu, men 
mangler ofte tjenstvillighed. De anser ikke for alvor andre for at være 
bedre end dem selv, så de giver ikke andre tryghed. Selv om de træder 
tilbage og giver andre plads en bestemt situation, vil de stadig have lyst 
til at tage styringen. De vil mene, at der ”mangler ånd”, og at de selv 
burde tage hånd i hanke med det.
 
Kødelige tanker fra de personlige tankebygninger som 
dannes, mens folk vokser op
Nogle mennesker betragter verden med sorg og modvilje, og dette 
synspunkt bliver deres personlighed. De fører et liv i Kristus, men har 
alligevel vanskeligheder på grund af de kødelige tanker, som kommer 
fra deres negative karakter. 
For eksempel forsøger de ihærdigt at bede og arbejde for Guds rige for 
at skille sig af med synderne og få svar på deres bønner. Men hvis en 
anden, som er i en situation, der ligner deres egen, får den velsignelse, 
som de gerne selv ville have haft, så føler de, at den anden har fået et 
fortrin i forhold til dem selv, og de bliver nervøse og mister modet. 
Der er også nogle mennesker, som er kritiske overfor sig selv, 
ligegyldigt hvad det drejer sig om. De bebrejder sig selv hårdt for selv 
ganske små fejl. Så mister de styrken til at bede, og de kan ikke stå 
frem for Gud. De kan heller ikke for alvor mærke Guds kærlighed, så i 
deres selvretfærdighed og tankebygninger blindes de af andres mangler 
i stedet for at forstå og acceptere dem. De ønsker at belære andre 
mennesker og få dem til at indse deres fejl. 

Kødelige tanker fra minimale usandheder 
Nogle mennesker har kultiveret deres hjerte med sandheden i 
betydelig udstrækning, men de har kødelige tanker, fordi der er nogle 
minimale, kødelige egenskaber tilbage i dem. Når medarbejderne eller 
supervisorerne rådgiver dem, ønsker de at følge rådet, men de plages 
samtidig af ubehag. Selv om der kun er en promille af ubehag i deres 
hjerter, kan det ikke siges, at de har åndelige hjerter. Men da de andre 
99,9 % af hjertet består af godhed, og da ubehaget hurtigt er overstået, 
kan disse individer let komme til at glemme den sidste promille. Derfor 
kan de ikke skille sig af med den minimale usandhed, som er tilbage, 

og de kan ikke komme ind i ånden.

Kødelige tanker som skjules i et godt åndeligt miljø
Hvis folk forsømmer omskæringen af hjertet, kan de fejlagtigt tro, at de 
har åndelige tanker. Da de har lykkelige følelser, som kommer fra deres 
omstændigheder, glemmer de, at de fra tid til anden har kødelige tanker. 
Men hvis de kommer ud for vanskeligheder, kan de ikke overvinde 
dem med tro. Kun ved at omskære selv den dybeste del af hjertet, kan 
de have Åndens perfekte fylde og opnå sande hjerter med fuldkommen 
tro. 
 
Kødelige tanker på grund af kropslige mangler
En kropslig mangel betyder, at en almen evne ikke er blevet udviklet på 
grund af manglende erfaring eller træning, som skulle være fundet sted 
under opvæksten.
Hvis for eksempel børn ikke bliver trænet til at koncentrere sig om det, 
læreren siger i skolen, så vil de måske ikke være i stand til at samle 
sig om det, andre siger, selv efter at de bliver voksne. De kan ikke 
koncentrere sig om prædikenerne. De lytter måske ikke omhyggeligt 
til andre under samtaler. Når der er tale om medarbejdere i kirken, er 
de måske ikke tilstrækkeligt opmærksomme, når de lytter til det, deres 
overordnede siger, og derfor begår de fejl. Det skyldes ikke, at de ikke 
vil adlyde Guds vilje, men derimod at de ikke er i stand til det, fordi 
de ikke kan opfatte, hvad de skal gøre. Og dermed vil de i sidste ende 
bruge deres egne kødelige tanker. 
Nogle mennesker vokser op i et meget begrænset og lukket miljø, og 
de mangler kommunikationsevner. De forstår ikke for alvor, hvordan 
andre mennesker tænker, eller hvordan de udtrykker sig. Da de ikke har 
denne forståelse, mangler de også en grundlæggende hensyntagen til 
andre. På baggrund af deres egne oplevelser tænker de: ”Jeg kan godt 
lide det på denne måde, så han tænker helt sikkert det samme.” Men 
disse mennesker tager ofte fejl. 

Kødelige tanker fra tankebygninger om selvet i sandheden
Tankebygninger af selvretfærdighed og selvcentreret godhed dannes, 
når folk tolker sandhedens ord på deres egen måde og anser bestemte 
ting for at være rigtige og gode, hvorved idéerne konsolideres. I nogle 
situationer vil nogle af de tanker, der udledes af sådanne tankebygninger 
være rigtige, og når det sker, vil de pågældende mennesker blive endnu 
mere overbeviste om deres egne tanker og idéer. 
Lad os forestille os, at en medarbejder i kirken berøres af en pastor, som 
er tilgivende og dækker over medarbejderens fejl. Så vil vedkommende 
danne en tankebygning om godhed, der går ud på, at ”det er godhed 
at tilgive og forstå.” Problemet er, at han forsøger at tilgive og dække 
over andre medarbejderes fejl selv i de tilfælde, hvor det ikke længere 
er rigtigt at blive ved at tilgive. For i nogle tilfælde bør vi irettesætte 
eller straffe andre mennesker, sådan at de kan omvende sig fra deres 
synder. Men de kødelige tankebygninger om godhed vil forhindre 
medarbejderen i for alvor at forstå Guds kærlighed til menneskene. 

Kødelige tanker skal nedbrydes, 
hvis man vil ind i ånden
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Det er ikke nemt at forandre en tænkemåde eller adfærd, som er blevet dannet over en lang tidsperiode. Folk har tendens til 
kun at acceptere og forstå sandheden indenfor visse grænser. Hvis de desuden har dannet selvretfærdighed og tankebygninger 
om selvet, så er det vanskeligt for dem at indse Guds sande vilje. Det skyldes, at med sådanne ting har man tilbøjelige til at have 
kødelige tanker uden overhovedet at indse det. 

”Selvretfærdighed” er at insistere på, at ens personlige overbevisninger og tænkemåder er korrekte. Tankebygningerne om 
selvet er en forhærdet tænkemåde omkring at noget bestemt er rigtigt. Hvis ikke vi nedbryder de kødelige tanker, som kommer 
fra selvretfærdigheden og tankebygningerne, kan vi kun stå på åndens tærskel, uden rent faktisk at komme ind i ånden. 

Derfor bør vi konstant forsøge at ransage os selv ved at anvende sandhedens ord med indtrængende bøn. Så hvad er det for 
nogle kødelige tanker, der opstår af selvretfærdigheden, og hvilke tankebygninger bør vi nedbryde?

[ [
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Trosbekendelse

Adresse: 235-3, Guro-Dong3, Guro-Gu, Seoul, Korea (152-848) 
Telefonnr.: 82-2-818-7047
Fax: 82-2-818-7048 
Web: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
Email: manminministry@manmin.org
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

og jeg havde så lavt blodtryk, at jeg ofte faldt om. 
Min hals var altid hævet og jeg havde feber. Jeg 

havde også udslæt i mundens svælg. Det kløede 
voldsomt. Min næse løb altid og jeg nøs meget. 
Der var tale om symptomer på strubebetændelse og 
høfeber. Jeg tog mange slags medicin, men der var 
ikke noget, der hjalp.

I  s l u tn ingen  a f  2011  i ndså  j eg  He r r ens 
kærlighed, mens jeg lyttede til Dr. Jaerock Lees 
prædiken under gudstjenesten, og jeg angrede 
dybt alle de overtrædelser, jeg havde begået. Med 
taknemmelighed for nåden begyndte jeg at deltage i 
Daniel Bønnemøderne når som helst, jeg havde tid. 

Senere kom min datter, som ellers levede i Kina, 
til Korea gennem et udvekslingsprogram, som blev 
tilbudt af Sookmyung Kvindeuniversitet. Mit liv blev 
stabiliseret, mens jeg levede sammen med min datter, 
og jeg begyndte at føre en bedre kristen tilværelse. 

Jeg holdt sabbatten hellig, og ved hjælp af troen 
stoppede jeg med at tage medicin.

På Manmin Sommerrefugiets første dag, d. 5. 
august 2013 bad Dr. Jaerock Lee for de syge. Til min 
overraskelse oplevede jeg en kølende fornemmelse i min 
hals, og kløen i mit svælg forsvandt. Symptomerne på 
allergisk strubebetændelse og høfeber blev fuldkommen 
kureret! Halleluja! 

For fi re år siden, i 2009, kom jeg til Sydkorea 
for at tjene penge. På min tantes vejledning 
registrerede jeg mig i Manmin Centralkirke. Men 
jeg holdt ikke sabbatten hellig. I mellemtiden 
begyndte jeg at lide af allergisk overfølsomhed 
uden nogen grund. Jeg havde kløe over det hele, 
og det påvirkede alle fem sanseorganer. Jeg led så 
meget, at jeg ikke kunne holde det ud. På grund 
af den medicin, jeg måtte tage, tog jeg på i vægt 

”Allergisk 
strubebetændelse og 
høfeber blev kureret!”

     Diakonisse Hyang Kim (1. Kinesiske Menighed)

”Guds kraft bevidnet af kristne læger!    
  Det er vidunderligt!”
Dr. Daniel Fuentes Acosta
Gynækolog og fødselslæge, 
Direktør for WCDN i Mexico

I 1994 kom jeg ind på det Autonome Universitet 
i Mexico Stat og holdt bønnemøder i min fritid. Jeg 
afholdt også konferencer for medicinstuderende for 
at udbrede budskabet. Efter den afsluttende eksamen 
bad jeg for min vision om konstant at forkynde Gud 
den Almægtige og Herrens budskab. Jeg arbejder 
nu for hospitalet ”Monica Pretelini” i Toluca, 
Mexico, som leder for undersøgelser og kliniske 
behandlinger. 

I  2011 del te  jeg min ide om at  danne en 
organisation for ikke alene fysisk, men også åndelig 
helbredelse med nogle få læger, og jeg indså, at 
det var nødvendigt at danne en kristen lægelig 
organisation. Mens jeg bad for det, dannede jeg 
AMEC (Kristen Medicinsk Alliance i Mexico Stat). 
Med omkring 300 medlemmer udbreder vi i dag 
Herrens kærlighed på alle områder i Mexico og 
udfører frivilligt arbejde med medicinsk teknologi. 

Efter at jeg havde dannet AMEC, tænkte jeg, 
at der måtte være andre lignende organisationer i 
verden, som havde de samme ønsker som os. Jeg 
ville gerne lære af dem. Mens min kone undersøgte 
sagen på internettet, fandt hun WCDN hjemmeside: 
www.wcdn.org (Kristne Lægers Verdensnetværk). 
Jeg blev dybt berørt af organisationens virke med at 
fremme den helbredende gerning gennem Guds kraft 
baseret på medicinske data. Det var opstemmende 
for mig, at der eksisterede en sådan organisation. 

”Jeg bør ringe til WCDN med det samme! Hvor 
ligger hovedkvarteret? I Sydkorea? Åh Gud! Det er 
for langt væk.”

Heldigvis var der underafdelinger mange steder 
rundt omkring i verden. Jeg ringede til afdelingen 
i USA, for den var nærmest ved Mexico, og jeg 
kom i kontakt med Dr. Almando, Direktør for 
underafdelingen i USA. Gennem ham mødte jeg i 
2012 WCDN missionsgruppe. De fortalte mig om 
WCDN virke og vision, og om hvordan Gud havde 
været med dem. Jeg blev overvældet af glæde og 
fældede endda en tåre. Øjeblikket for at opnå min 
vision som kristen læge var kommet. 

Min kone og jeg var nysgerrige efter at opleve Dr. 
Jaerock Lee, grundlægger og bestyrelsesformand 
for WCDN. Jeg lyttede til hans prædikener på den 
spanske hjemmeside www.manmin.org/foreign/
main_sp.asp. Prædikenerne indeholdt en kærlighed 
og oprigtighed, som vinder genlyd i folks sjæl. 
Jeg læste også hans repræsentative bog Budskabet 
fra Korset på spansk og forstod forsynet for den 
menneskelige kultivering, hvilket indgraverede Guds 
og korsets kærlighed dybt i mit hjerte.

Jeg oplevede desuden en gerning med Guds 
kraft. Daniel, min syvårige søn, havde haft atopisk 
eksem på både arme og ben, siden han blev født. 
I 2012 gav WCDN missionsgruppe os Muan 
Ferskvand og sagde til os, at hvis man anvender 
det på kroppen eller drikker der med tro, vil man 
opleve helbredende gerninger. Jeg brugte det på min 
søn og bad. Overraskende nok helbredte Gud ham 
fuldkommen i løbet af en uge. 

Der ud over oplevede min ven Dr. Pastrana 
Figeroa, plastikkirurg, Guds kraft gennem Dr. Lees 
bøn, som overskrev tid og rum. Hans datter, som 
havde været i koma, kom ud af tilstanden gennem 
bøn. Og Pastor Fernando, som gik dårligt på grund 
af knæproblemer, fik løst problemerne ved at 
modtage Dr. Lees bøn for de syge via Enlace TV, og 
han går nu godt. 

I juni 2013 blev WCDN Internationale Konference 
for Kristne Læger afholdt i Toluca, Mexico. Som 
leder for den organiserende konferencekomite 
var jeg opstemt og bevæget over at en sådan 
verdenskonference blev afholdt i min land som 
den første i Sydamerika. Omkring 350 læger fra 
24 lande deltog. Der blev præsenteret data fra syv 
uhelbredelige tilfælde, som var blevet helbredt 
gennem bøn. Gud blev prist under konferencen, 
ikke kun gennem præsentationerne af helbredelserne 
med medicinske data og særlige forelæsninger 
til fornyelse af deltagerne, men også gennem de 
åndfulde lovsigelser og optrædener. 

J eg  p lan lægger  a t  besøge  andre  l ande  i 
Sydamerika for at danne underafdelinger af WCDN. 
De skal holde konferencer, som omhandler Guds 
helbredende gerning og udbrede budskabte til læger. 
Jeg takker Dr. Lee, som har dannet WCDN, sådan at 
mange mennesker kan møde kærlighedens Gud. Jeg 
takker og ærer også Gud, som vil blive forherliget i 
allerhøjeste grad gennem organisationens virke.


