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Diakonisse Sungjin Yun på 38 år fik større tro, da hun 
fødte et sundt og raskt barn ved Guds gerning i november 
2013. Da hun var gravid i femte måned, viste en screening 
(som påviser risiko for at bære et barn med genfejl), at der 
var stor risiko for, at hendes baby havde Downs syndrom. 
Ikke desto mindre fik hun et sundt og raskt barn efter at 
have modtaget Seniorpastor Dr. Jaerock Lees bøn.

Uanset hvor frygtløs man er, må man blive fortvivlet, 
når ens baby bliver diagnostiseret med Downs syndrom før 
fødslen. Downs syndrom er en genetisk forstyrrelse, som 
skyldes en hel eller delvis tredje kopi af det 21. kromosom. 
Det forbindes typisk med en forsinket fysisk udvikling, 
særlige ansigtstræk og en alvorlig intellektuel svækkelse. 
De fl este mennesker med Downs syndrom lever med disse 
vanskeligheder. 

Men i Manmin Centralkirke er der mange mennesker, 
som siden kirkens oprettelse 
i 1982 og indtil nu har 
oplevet, at deres babyer, som 
under graviditeten er blevet 
diagnostiseret med en høj 
risiko for Downs syndrom, 
er blevet helbredt gennem 
Dr. Jaerock Lees bøn.

Da seniordiakonisse 
Heeyoung Yang (foto 4), 
som nu er 56 år, for 16 år 
siden var gravid i fjerde 
måned, fi k hun at vide, at der 
var risiko for, at hendes baby 
havde Downs syndrom. 
Men hun bekymrede sig 
ikke over det overhovedet. 
Hendes mand Diakon Hyungju Park var blevet helbredt for 
rygsmerter, som havde plaget ham gennem ti år, og hun var 
selv selvet helbredt for knuder på stemmebåndet ved Guds 
kraft. De tog hen til Dr. Jaerock Lee og modtog hans bøn 
med tro. Og så fi k hun en sund og rask dreng. 

Da hun var gravid i tredje måned med sit andet barn, blev 
der igen påvist en høj risiko for Downs syndrom, men igen 
fødte hun en normal søn efter at have modtaget Dr. Lees 
bøn. Hun og hendes mand lærer deres børn ikke at glemme, 
at de er blevet født og vokser op ved Guds nåde. Hele 
familien takker Gud. 

Mange vidnesbyrd er blevet indsendt af mennesker, som 
gennem Dr. Lees bøn hinsides tid og rum er blevet beskyttet 
mod risici under graviditeten, der ellers kunne medføre 
deformiteter. 

Diakonisse Eunjin Park på 35 år i Calgary Manminkirke 
(foto 5), fik foretaget en ultralydskanning under hendes 
første graviditet i 2008. Lægen anbefalede hende at få 
foretaget flere undersøgelser, så hun gik til mere end 10 
prøver på forskellige hospitaler. Hun fi k at vide, at hendes 
baby havde en plet eller et hul i hjertet, at nyrerne ikke 
voksede ordentligt, og at der var stor mulighed for, at barnet 
ville havde Downs syndrom. Hun kunne ikke gøre andet 
end at bede tårefulde bønner til Gud sammen med hendes 
mand Diakon Juncheos Kwon. Men det var først, da de bad 
Dr. Jaerosk Lee om at bede for dem, at de blev sikre på, at 
de ville få et normalt barn. Og så fi k de fred i sindet. Fire 

måneder senere fødte hun en sund og rask baby, som vejede 
3,6 kg og som nu vokser op uden problemer. 

Desuden er der mange mennesker, hvis babyer er blevet 
født fuldkommen normale gennem Dr. Lees bøn, til trods 
for at de blev diagnostiseret med øget risiko for Downs 
syndrom. Det drejer sig blandt andet om diakonisse Hyesuk 
Kim (foto 1), Kyuhee Yim (foto 2), Hyunhee Kim (foto 3), 
Aemi Song, Sundeok Kim, Junghee Kim, Myungsuk Yu, 
Songhee Shin, Jaesuk Choi, Jinhyung Cho, Yunhee Kim, 
Sungsuk Lee, Ohrye Park, Hyojung Kim, Seniordiakonnise 
Suhee Yim og søster Miyoung Kim.

Dr. Gilbert Chae, Præsident for WCDN (verdensnetværk 
for kristne læger) kommenterer disse vidnesbyrd på 
følgende måde: ”Sæden og ægget producerer en ekstra 
kopi af det 21. kromosom. Det betyder, at cellen har 24 
kromosomer, hvilket giver Downs syndrom. Embryonet 

bliver et foster gennem 
celledeling, og det har 47 
kromosomer med tre kopier 
af  kromosom 21. Med 
andre ord vil billioner af 
celler i embryonet have tre 
kopier hver af kromosom 
21. Selv med moderne 
medicin er det umuligt at 
forandre et så stort antal 
celler til normale celler med 
en normal konfiguration af 
kromosomer. Jeg fryder mig, 
når jeg tænker på Dr. Jaerock 
Lees genskabelseskraft, som 
fjerner den ekstra kopi af 
kromosomet fra billioner af 

celler på et øjeblik.”
Downs syndrom skyldes for det meste, at 

forældrene eller tidligere slægtninge har 
begået alvorlige synder, som fører 
til døden, såsom afgudsdyrkelse, 
b l a s f e m i ,  m o d s t a n d  m o d 
Helligånden eller vanære af den 
(Reference: Første Johannesbrev 
5:16). Så hvis forældrene angrer 
deres synder før fødslen og 
modtager en bøn med 
genskabelseskraften, 
e r  d e t  m u l i g t  a t 
helbrede tilstanden, for 
fosteret selv har ikke 
begået  nogen synd. 
K æ r l i g h e d e n s  G u d 
ønsker altid at give sine 
børn gode ting. Men for 
at få hans svar må folk 
udvise et  minimum 
af tro gennem deres 
handlinger. Det drejer 
s i g  o m  a t  h o l d e 
søgnedagen hellige, 
give fuldt tiende og 
leve ved Guds ord. 

”Jeg fik en sund og rask baby ved Guds nåde”
Babyer, som før fødslen er blevet diagnostiseret med Downs syndrom, 

fødes normale ved Dr. Jaerock Lees bøn
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Diakonisse Eunjin Park fra Canada og hendes mand besøgte Korea for at 
udtrykke deres taknemmelighed overfor Dr. Jaerock Lee, da deres datter Yeji 
var tre måneder gammel. Yeji, som normalt begyndte at græde ved synet af 
fremmede, smilte sødt til Dr. Lee. Hun er nu seks år gammel (nederste foto).
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”[Kærligheden] fi nder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden” (Første Korintherbrev 13:6). 

Kærligheden glæder sig ved sandheden

Når vi elsker Gud, handler vi ikke 
med uretfærdighed, men i sandhed. 
Desuden glæder vi os ved sandheden. 
Kærligheden er et aktivt udtryk for at 
glæde sig ved sandheden. 

I Johannesevangeliet 14:6 står der: 
”Jesus sagde til ham: ’Jeg er vejen og 
sandheden og livet; ingen kommer til 
Faderen uden ved mig.’” Som der står i 
dette vers, henviser sandheden til Jesus 
Kristus, og sandheden er budskabet 
og Guds ord, som det er nedfældet i 
Bibelens 66 bøger. 

Hvis vi elsker Gud og bliver elsket 
af ham, kan vi ikke undgå at glæde os 
over Jesus Kristis og over budskabets 
gerning, hvorved Guds rige bliver øget. 
Så hvad betyder det helt præcist, når 
der står, at vi glæder os ved sandheden?

1. At glæde sig ved sandheden
1) At glæde sig ved ”budskabet”
”Budskabet” er ”den gode nyhed”, 

dvs. den gode nyhed om at vi er blevet 
frelst gennem Jesus Kristus og at vi 
vil komme i himmeriget. Gennem 
alle tider og i alle lande har folk søgt 
sandheden. ”Hvad er livets formål? 
Hvad er et værdifuldt liv?” For at få 
svar på disse spørgsmål har de studeret 
teorier og fi losofi , eller de har forsøgt 
at finde svar gennem religion. Men 
ingen kan fi nde sandheden og komme i 
himlen uden ved Jesus Kristus, som er 
sandheden selv. 

Vi har hørt dette budskab, taget imod 
Jesus Kristus, opnået frelsen og det 
evige liv. Når vi er blevet tilgivet vores 
synder gennem Herrens blod, og vores 
fremtid er blevet flyttet fra Helvede 

til Himlen, kan vi forstå livets mening 
og leve et værdifuldt liv. Derfor er 
det indlysende, at vi vil glæde os ved 
budskabet. 

De mennesker, som glæder sig ved 
budskabet, vil flittigt formidle det 
videre til andre. De vil gennemføre 
deres gudgivne forpligtelser og arbejde 
trofast på at udbrede budskabet. I 
Første Timotheusbrev 2:4 står der: 
”Gud, vor frelser, […] vil at alle 
mennesker skal frelses og komme til 
erkendelse af sandheden.” Da vi ved, at 
dette er Guds vilje, vil vi glæde os, når 
folk hører budskabet, sådan at stadig 
fl ere mennesker kan blive frelst ved at 
tage imod Herren.

Men nogle mennesker bliver jaloux, 
når andre forkynder og bærer stor frugt 
i form af mange omvendelser. Nogle 
kirker er misundelige på andre, fordi 
de vokser og forherliger Gud. Det er 
ikke at ”glæde sig ved sandheden”. 

Hvis vi har åndelig kærlighed i 
vores hjerter, vil vi glæde os, når vi 
ser, at Guds rige opnås i stor grad. Vi 
vil også glæde os ved at se, at andre 
mennesker er mere trofaste og bærer 
mere frugt end os selv. Og vi vil 
glæde os sammen, når vi ser en kirke, 
som vokser og som er elsket af Gud. 
Dette er essensen i at glæde sig ved 
budskabet, og denne glæde kommer af 
åndelig kærlighed. 

2) At glæde sig over alt, som 
tilhører sandheden

Man skal glæde sig over at se, 
høre og gøre de ting, som tilhører 
sandheden, såsom godhed, kærlighed 
og retfærdighed. De, som glæder sig 
ved sandheden, bliver rørt over selv 
små gode gerninger. Desuden synes 
de, at Guds ord er sødere end honning, 
fordi det er sandheden selv. Så de 
nyder at lytte til prædikener og læser 
ofte i Bibelen. Desuden glæder de sig 
over at udføre Guds ord. 

For eksempel siger Guds ord: ”Tjen, 
forstå og tilgiv”, og de adlyder dette 
ord med glæde. De, som adlyder ordet, 
bryder sig ikke om had, misundelse, 
jalousi og fordømmelse af andre. Så 
de, der glæder sig ved sandheden, 
vil også glæde sig, når det går andre 
godt. De er ikke misundelige. Det 
er utænkeligt for dem at have onde 
tanker såsom: ”Bare noget ville gå galt 
for det menneske”, eller at glæde sig 

over andres ulykke. 
Hvis de ser en uretfærdig handling, 

sørger de over den. De, som glæder sig 
ved sandheden, elsker også godheden 
i form af et uforanderligt hjerte, 
sandfærdighed og integritet. De glæder 
sig ved gode ord og gode gerninger. 

Når Gud ser disse børn, vil han fryde 
sig over dem med glæde, som der står i 
Sefanias’ Bog 3:17: ”Herren din Gud er 
hos dig, helten, der bringer frelse. Han 
fryder sig i glæde over dig og viser dig 
sin kærlighed på ny. Han jubler over 
dig med fryd.”

Er der nogen af jer, som taber modet 
og tænker, at I ikke for alvor glæder jer 
ved sandheden? I kan ransage jer selv, 
men I bør ikke fortvivle eller blive 
skuffede. Hvis man gør sit bedste, vil 
kærlighedens Guds tage højde for alle 
anstrengelserne for at glæde sig ved 
sandheden.

3) At tro på Guds ord og forsøge at 
praktisere det

Det er meget sjældent at finde et 
menneske, som er i stand til kun at 
glæde sig ved sandheden lige fra 
begyndelsen. Så længe vi har mørke 
og usandhed i os, kan vi tænke onde 
ting, eller vi kan glæde os over 
uretfærdigheder. Først når vi forandrer 
os med tiden gennem ord og bøn, og 
skiller os af med hele det usandfærdige 
hjerte, kan vi glæde os fuldkommen 
over sandheden. Indtil da må vi forsøge 
af al styrke. 

For eksempel  er  det  ikke al le 
kristne, som tænker: ”Åh, jeg er så 
glad for at skulle til gudstjeneste.” 
De nye i troen og dem, som har svag 
tro, kan føle sig trætte, og deres 
hjerter og tanker kan måske være 
andre steder. Men det at møde op i 
kirken og deltage i gudstjenesten er en 
anstrengelse for at forsøge at adlyde 
Guds ord. Det er også at glæde sig 
ved sandheden. Hvorfor forsøger de 
på denne måde? For at opnå frelsen 
og komme i himlen. 

Vi har hørt sandhedens ord og tror 
på Gud, så vi tror på dommen, og på 
at Himlen og Helvede eksisterer. Vi 
ved også, at de belønninger, der gives 
i himlen, afhænger af vores gerninger. 
Derfor forsøger vi flittigt at blive 
hellige og arbejde trofast i hele Guds 
hus. Selv om man måske ikke glæder 
sig 100% ved sandheden, så tæller det 

også, hvis man gør sit bedste i forhold 
til det mål af tro, man har. 

2. Velsignelserne gives, når vi 
sulter og tørster efter sandheden

Guds børn glæder sig ikke ved 
uretfærdigheden, men fryder sig 
ved sandheden. Det skyldes at kun 
sandheden har den forbløffende kraft 
til at forny alle aspekter af os og gøre 
dem smukke. 

I  den udstrækning vi lytter t i l 
budskabet, som er sandheden, og 
lever efter det, kan vi forandres og 
blive Guds børn fuldt og helt. Vores 
ansigter vil skinne af glæde, fordi vi 
fyldes med håb om Himlen og åndelig 
kærlighed. Jo mere vi bliver forandret 
af sandheden, jo mere kærlighed vil 
vi få fra Gud og andre mennesker. Så 
vores liv vil blive fulde af lykke. 

Vi bør glæde os over sandheden. 
Desuden skal vi sulte og tørste efter 
den. Hvis man er sulten og tørstig 
rent fysisk, vil man have et oprigtigt 
ønske om at spise og drikke. Når vi 
længes efter sandheden, skal vi også 
længes efter den på denne måde, sådan 
at vi hurtigt kan forandre os til sande 
mennesker. Vi skal leve et liv, hvor vi 
altid ”spiser og drikker” sandheden. 

At ”spise og drikke” sandheden 
er at bevare Guds ord i vores hjerter 
og praktisere det. Guds ord, som er 
sandheden, er nøglen til at løse de 
vanskelige problemer i vores liv, 
hemmeligheden bag velsignelser 
og vejen til frelsen og det evige 
liv. Så når vi praktiserer det, vil 
velsignelserne følge.

Kære brødre og søstre,  hvis  I 
virkelig elsker Gud, vil det kunne 
ses udadtil. Det vil sige, at når bare 
vi ser eller hører noget, som har med 
sandheden at gøre, vil vi være glade 
og lykkelige. Så folk vil sige til os: 
”Du ser glad ud”. Vi vil fælde mange 
tårer i taknemmelighed overfor Gud og 
Herren, og vi vil blive rørt til tårer af 
selv små gode gerninger. 

De tårer, som tilhører godheden, 
såsom tårer i taknemmelighed og 
tårer i sorg for andre sjæle, vil blive 
smukke juveler, som senere vil smykke 
vores huse i Himlen. Jeg beder i 
Herrens navn om at I vil glæde jer 
ved sandheden, for så vil beviserne på 
Guds kærlighed overstrømme jeres liv. 

Seniorpastor Dr. Jaerock Lee
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For det første: Kødets lyst

”Kød” i den åndelig forstand er den 
syndefulde natur kombineret med menneskets 
krop. ”Kødets lyst” er de usandfærdige 
egenskaber, som kan åbenbares i handling, 
selv om de ikke udtrykkes udadtil. Det er den 
syndefulde natur i hjertet, som forsøger at 
åbenbare sig. Der er kort sagt tale om ønsket 
om at synde.

For at skille os af med kødets lyst må 
vi starte med de kødelige tanker. Vi skal 
forandre de onde tanker og følelser, som Gud 
hader, til gode tanker og følelser. På samme 
tid skal vi trække den syndefulde natur op 
med rod. 

For at trække den syndefulde natur ved navn 
”misundelse” ud af vores hjerter, skal vi huske 
på den mentale indstilling og de følelser, vi 
har i det øjeblik, vi bliver misundelige. Så skal 
vi bede over dem. Vi skal bede flittigt, indtil 
disse misundelige følelser og tanker forsvinder 
fuldkommen. Det drejer sig om ikke længere 
at acceptere kødet i verden.

For det andet: Øjnenes lyst

”Øjnenes lyst” er den natur, som opildner 
hjertet og får os til at følge det kødelige 
gennem det, vi ser og hører. Fra folk bliver 
født og under hele deres opvækst ser og 
hører de ting, som påvirker deres følelser og 

kommer ind i deres hjerter. Dette er skyld 
i øjnenes lyst. Hvis man får usandfærdige 
input hele tiden uden at sætte en stopper for 
det, fører det til kødets lyst og resulterer i 
syndefulde handlinger. 

Så vi må hverken se eller høre ting, 
som ikke er sande, og vi må heller ikke 
opholde os på steder, hvor usandheden er let 
tilgængelig. Desuden må vi tage ansvar for 
at vogte vores hjerter, så vi ikke tager imod 
verdslige ting. Selv om vi faster og beder om 
at blive hellige, kan vi ikke for alvor skille 
os af med den syndefulde natur, så længe vi 
bliver ved med at acceptere øjnenes lyst. Det 
vil gøre vores kamp endnu mere vanskelig 
og hård. 

Så når vi har forsøgt at stoppe øjnenes lyst 
fra at komme ind i os, er det vigtigt at faste og 
bede for at skille os af med vores syndefulde 
natur. Så kan Gud give os nåde og styrke, 
og vi kan få svar gennem Helligåndens 
inspiration. 

For det tredje: Pral med jordisk gods

”Pral med jordisk gods” er den natur, 
hvorved vi forsøger at vise os ved at prale 
med vores eftergivenhed overfor fornøjelser. 
Når et menneske har den natur at prale med 
jordisk gods, søger han velstand, berømmelse, 
viden, social magt, talent, eller et godt 
udseende, som om disse ting var de vigtigste i 
livet. Men disse ting kan aldrig give os sande 

værdier og liv. I stedet vil man komme til at 
rejse sig mod Gud på grund af ønsket om at 
fremhæve sig selv, og man vil i sidste ende 
falde i den evige død. 

Når vi skiller os af med det nyttesløse 
kød, vil pral med jordisk gods og al lyst 
forsvinde, og vi kan kun følge sandheden. 
I Første Korintherbrev 1:31 står der: ”Den, 
der er stolt, skal være stolt af Herren.” 
Denne form for stolthed er at prale af Guds 
gerninger. Det er med til at plante tro og 
håb i tilhørernes hjerter og forherliger 
dermed Gud. Hvis vi er stolte af Herren 
på denne måde, æres Gud, og han giver os 
velsignelser i ånd og krop. 

Jesus sagde i Lukasevangeliet 16:13: 
”Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil 
enten hade den ene og elske den anden, eller 
ringeagte den ene og holde sig til den anden. 
I kan ikke både tjene Gud og mammon.”

Jesus talte også om den rige mand, som 
faldt i den nedre grav på grund af hans 
kærlighed til verden, og tiggeren Lazarus, 
som havnede i Abrahams skød. Det betyder, 
at hvis vi elsker verden, er Guds kærlighed 
ikke i os, vi ignorerer Guds ord, og kan ikke 
undgå at blive forsaget i sidste ende. 

Derfor bør vi være i stand til at skelne de 
ting, som hører til verden, skille os af med 
kødets lyst, øjnenes lyst og pral med jordisk 
gods, så vi kan handle i Guds 
vilje. Så kan vi hvile i den 
evige Himmel og skinne 
som solen i herligheden.

Kærlighed til verden 
Kødets lyst, øjnenes lyst og pral med jordisk gods

Efter at Gud havde skabt himlen, jorden og alt i dem, og havde lavet Adam og Eva, velsignede han dem til at være frugtsommelige 
og mangfoldiggøre sig, så de kunne fylde jorden og underlægge sig den: Regere over havets fisk, himlens fugle og alt levende, som 
bevægede sig på jorden. Efter lang tid faldt Adam og Eva for den lumske slanges fristelser og begik ulydighedens synd ved at spise fra 
træet til kundskab om godt og ondt. Resultatet var, at deres ånd døde og deres kommunikation med Gud blev svækket. Autoriteten til at 
herske over jorden blev overgivet til den fjendtlige djævel og Satan. 

I Første Johannesbrev 2:15-16 står der: ”Elsk ikke verden og heller ikke det, som er i verden. 
Hvis nogen elsker verden, er Faderens kærlighed ikke i ham; for alt det, som er i verden, 
kødets lyst og øjnenes lyst og pral med jordisk gods, er ikke af Faderen, men af verden.” Hvis 
vi elsker verden, er Guds kærlighed ikke i os. Hvis vi elsker verden, kan vi ikke forstå Guds 
vilje og handle efter den.
De børn af Gud, som har fået Helligånden, indser Guds kærlighed og begynder at elske Gud. 
Men det at have kærlighed til Gud betyder ikke nødvendigvis, at de har skilt sig af med deres 
kærlighed til verden. Deres kærlighed til Gud vil konstant vokse i den udstrækning, de skiller 
sig af med deres kærlighed til verden.
Så hvad er helt præcist denne ”kærlighed til verden”, som vi skal skille os af med hurtigst 
muligt for at elske Gud så meget mere?

Grunden til Grunden til 
at vi må skille at vi må skille 

os af med os af med 
kærlighed kærlighed 
til verdentil verden
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I juni 2013 var jeg gravid i femte måned med mit 
andet barn og fik foretaget en screeningsundersøgelse. 
Resultatet viste at fosteret havde høj risiko for Downs 
syndrom. På samme tid fi k en af mine venner en baby 
med Downs syndrom, hvilket er en genfejl, der skyldes 
tilstedeværelsen af en hel eller delvis tredje kopi af 
kromosom 21. Det giver nogle bestemte ansigtstræk og 
alvorlige mentale handicaps. Jeg blev meget bekymret. 

Ikke desto mindre havde jeg oplevet Dr. Jaerock 
Lees kraft, da min søn Hyunseo kom til skade i 
en bilulykke. Han blev helbredt gennem bøn. Så 
jeg havde let ved at træffe beslutningen om igen at 
modtage hans forbøn med tro.

Jeg begyndte at tænke over, hvorfor min baby mon 
ikke var blevet beskyttet af Gud, og jeg angrede med 
faste. Kort tid efter mødte jeg Dr. Lee og fortalte ham om 
min situation. Han forklarede mig grunden og opfordrede 
mig til at leve ved Guds ord. Og så bad han for mig. 

Endelig kunne jeg angre ordentligt over, at jeg 
ikke havde adlydt Guds ord, og jeg begyndte hver 

dag at læse mere end et kapitel 
af Bibelen og lære de vigtigste 
vers udenad. Mens jeg forsøgte 
at praktisere Guds ord, læste jeg 
Dr. Lees anbefalelsesværdige bog 
Tre rigers romance [Romance 
of Three Kingdoms], og jeg fik 
mange indsigter ved at studere 
hovedpersonernes godhed og 
ondskab.

Jeg opfyldte også mine forpligtelser som celleleder 
og tog hånd om mine medlemmer af hjertets grund. 
Jeg bad ved Daniel Bønnemøderne og til tider også 
ved gudstjenesten ved morgengry. Mens jeg gjorde 
det, følte jeg at Herrens kærlighed kom over mig, og 
jeg fi k forsikring om, at Gud havde hørt mig. 

Den 9. november 2013 havde jeg en let fødsel 
netop på terminsdagen. Mit barn var en køn og sund 
pige uden noget tegn på Downs syndrom. Jeg var 
meget taknemmelig overfor Gud, som havde besvaret 

min bøn og velsignet mig. Det allerbedste var, at min 
tænkemåde var blevet ændret. Tidligere havde jeg 
tænkt, at det var vanskeligt at overholde Guds ord. 
Men disse tanker forsvandt, og nu har jeg et konstant 
ønske om at adlyde hans ord. Jeg har indset, at alle de 
budskaber, som formidles i kirken, er til gavn for mig, 
som er står i Femte Mosebog 10:13: ”... så du holder 
Herrens befalinger og hans love, som jeg giver dig i 
dag, til bedste for dig selv.” Jeg takker og ærer Gud, 
som har velsignet mig i ånd og krop. 

Diakonisse Sungjin Yun (38 år, Menighed 2-21 i Sydkorea)

”Min baby med høj risiko for Downs 
syndrom blev født sund og rask”

Jeg voksede op under ubehagelige omstændigheder. Min 
far mistede begge ben, så jeg måtte bo hos min onkel, før 
jeg kom i skole. Desuden led jeg af tuberkulose i fl ere år. 
Jeg brækkede endda nogle ribben, og en okse have trådt på 
min venstre fod, så fra da af kunne jeg ikke knæle. 

På grund af disse problemer tilbad jeg flittigt Shiva, en 
hinduistisk gud. Men jeg led konstant under uheld. Min far 
tilbad også aktivt disse afguder. Jeg var den ældste søn i 
familien, men han hadede mig og sagde, at jeg var skyld i 
alle problemerne. Min mor gav mig derimod stor kærlighed 
og omsorg. 

Jeg droppede ud af gymnasiet på grund af min families 
fattigdom og begyndte at tjene penge. Da jeg havde et 
dårligt helbred, var det ikke muligt for mig at få et godt 

job. Men jeg var god til at tegne, så jeg studerede tegning 
og solgte mine malerier, selv om jeg ikke fik ret mange 
penge for dem. Alle disse ting stressede mig og gav mig 
hovedpiner. 

På et tidspunkt overvejede jeg ligefrem at begå selvmord 
på grund af alle disse problemer. Men den 15. marts 
2012 tog mit liv en skarp drejning, da jeg besøgte Delhi 
Manminkirke under vejledning af broder Amit Sharma, 
som jeg studerede tegning sammen med. Da jeg gik ind i 
kirken, havde jeg det som om, jeg var i Himlen, så jeg ville 
slet ikke hjem igen. 

En dag bad pastor John Kim for de syge med 
lommetørklæder, som Dr. Jearock Lee havde bedt over 
(Apostlenes Gerninger 19:11-12). Forbløffende nok 
forsvandt min kroniske hovedpine. Derefter gik jeg 
regelmæssigt i kirke med stor glæde, selv om det tog mig 
mere end en time at komme derhen på cykel. Når jeg 
deltog i gudstjenester via online udsendelser, blev jeg lige 
så bevæget, som hvis jeg havde været i selve kirkerummet 
i Manmin Centralkirke. 

Da jeg læste Dr. Lees repræsentative bog Budskabet 
fra Korset, havde jeg det som om, han havde talt direkte 
til mig. Smerterne fra mine ribben var forsvundet, og min 
venstre fod var blevet helbredt, mens jeg førte et kristent 
liv og oplevede Herrens kærlighed. Nu kan jeg knæle igen. 

Gud virkede også i min elskede mor. I april 2013 havde 
hun det dårligt rent fysisk, så vi tog på hospitalet. Hun blev 
diagnostiseret med strubekræft i et alvorligt stadie. 

Hendes læge sagde, at der ikke var noget håb, og at vi 
bare måtte tage hjem igen. Hele familien var badet i tårer. 
Men jeg havde tiltro til, at Gud ville helbrede min mor, 

ligesom han havde helbredt mig. Pastor Kim besøgte 
os og plantede tro i os ved at vise os en video af Dr. 
Lees kraftfulde gerninger. Han bad for min mor med et 
lommetørklæde og fi k hende til at drikke Muan Ferskvand 
– det drikkelige kraftfulde vand, som fremkom af salt 
havvand ved Muan Manminkirke gennem Dr. Lees bøn 
(Anden Mosebog 15:25). De mennesker, som drikker 
vandet med tro, vil opleve Guds kraft. Jeg modtog også 
Dr. Lees bøn for de syge, som han fremsatte efter at have 
formidlet budskabet med tro. 

Derefter kunne vi se Helligåndens forbløffende 
gerning gennem de medicinske testresultater. Den 5 cm 
lange kraftknude var skrumpet ned til en knude på 1 cm. 
Halleluja! Siden da er hun blevet mere og mere rask, og nu 
er hun kommet sig fuldkommen over sygdommen. Hun 
kunne dårlig nok tale, men nu taler hun uden problemer og 
har et sundt udseende. 

Mit fortvivlende liv blev forandret og fornyet takket 
være Herrens kærlighed. Jeg takker og ærer Gud, som har 
gjort mig lykkelig.

Broder Mahesh Arya (Delhi Manminkirke i Indien)

”Mit liv blev fuldkommen forandret efter det helbredende mirakel!”

Fra venstre: Seniordiakonisse Mideok Chun (svigermor), Diakonisse Yun, Bomi 
(datter), Hyunseo (søn), Diakon Insik Jeon (mand)

Før bønnen: Strubehovedet 
er forkert placeret, fordi det 
er blevet skubbet til højre 
på grund af strubekræften.

Efter bønnen: Bemærkel-
sesværd ig  fo rbedr ing , 
strubehovedet er korrekt 
placeret. 

Strubehoved 
Strubehoved 
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”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


