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Det skete kl. 11.56 om formiddagen 
lørdag d. 25. april 2015. Vi var i kirke 
for at holde lørdagsgudstjeneste. 
Medlemmerne af kirken var på vej 
ned ad trappen for at spise frokost 
efter gudstjenesten. Og så ramte 
et jordskælv med en styrke på 7,8 
området, og varede i mere end en 
time. De fleste af medlemmerne gik 
ud på vejen udenfor.

J e g  h ø r t e  s e n e r e ,  a t  d e 
medlemmer, som var udenfor, 
havde  hold t  ø je  med  k i rke n . 
Bygningen var smallere og højere 
end de omkringliggende bygninger 
(højre). Den svajede, som om den 
var ude at køre. Det så farligt 
ud. Medlemmerne græd og bad. 
Kl. 13 af hold jeg et bønnemøde 

i  s tedet  for  den gudst jeneste, 
som skulle have været afholdt kl. 
14. Efter bønnemødet for tsat te 
jeg med at bede i cafeteriet på 
gårdspladsen sammen med de 
medlemmer, som havde ønsket at 
blive i kirken. Kl. 17.45 begyndte 
Daniel bønnemødet. Vi deltog via 
GCN i et ekstraordinært Daniel 
bønnemøde, som blev af holdt i 
Manmin Centralkirke i Seoul.

✦✦✦

D e t  e k s t r a o rd i n æ r e  D a n ie l 
bønnemøde endte næste dag, og 
seniorpastoren bad for alle, som 
havde deltaget i bønnemødet i 42 
dage. Vi modtog seniorpastorens bøn 
om velsignelser direkte via GCN. 
Han bad desuden for de af os, som 
opholdt os i Nepal Missionscenter. 
Rent faktisk var det blevet forudsagt, 
at et kraftigere jordskælv med en 

styrke på 9 til 12 ville ramme hele 
Nepal, og at det ville regne kraftigt. 
Der blev endda snakket om en mulig 
snelavine. Så ingen kunne være 
sikker på at overleve. Men vi modtog 
seniorpastorens bøn. Medlemmerne 
af kirken fandt, at intet i deres 
huse havde taget skade, og at ingen 
havde forsøgt at bryde ind. De 208 
søsterkirke og associerede kirker 
(ak tuelt 220 k i rker) 
havde været under 
Guds beskyttelse.

J e g  t a k k e r 
o g  æ r e r  G u d , 
som besk y t t ede 
o s  u d  o v e r 
menneskelige 
evner under 
denne store 
katastrofe!

Pastor Grace Lee, Nepal 
Manminkirke

”Fattigdom, sygdom og ulykke er ikke 
grund til frygt”

De, der går i lyset, bliver velsignet

Da jeg påbegyndte min politiske 
karriere, havde jeg ingen politisk 
støtte. Men gennem seniorpastor 
Dr. Jaerock Lees bøn, blev jeg 
konstant forfremmet.

I august 2014 arbejdede jeg 
som guvernør i Equateur, DR 
Congo, og mange mennesker dér 
blev smittet med ebola. Virussen 
var en meget smitsom og dødelig 
sygdom, og dødelighedsraten gik 
fra 25% til 90% i tidligere udbrud, 
hvilket chokerede os.

Præsidenten for DR Congo, 
Joseph Kabila, beordrede mig at 
forhindre ebola-virussen i at nå 

Kinshasa, som er hovedstanden. 
Me n  d e r  v a r  i nge n  mu l ige 
menneskelige metoder til at opnå 
dette. I 2011 havde jeg oplevet 
Guds kraft. Min datter Manuela 
have været i fare under fødslen, 
men hun var blevet vakt til live 
gennem Dr. Lees bøn hinsides tid 
og rum.

✦✦✦

Den 16. september 2014 sendte 
jeg en forespørgsel om bøn til 
Dr. Lee med tro. Jeg modtog et 
telefonopkald, hvor jeg f ik at 
vide, at Dr. Lee havde bedt d. 21. 
september. Hver dag holdt jeg øje 
med, hvordan virussen spredte sig, 
og jeg undersøgte det også efter 
bønnen. Jeg kunne ikke undgå 
at blive overrasket. Fra den dag, 

Dr. Lee havde bedt, kom der ikke 
flere rapporter om nye tilfælde af 
smitte.

P r æ s id e n t  Jo s e ph  K a bi l a 
k u n ne  endel ig  e rk lære  ved 
generalforsamlingen i FN, at 
ebolaen var ophørt i DR Congo. 
Jeg takker og ærer Gud, som 
udryddede ebola i DR Congo.

Gud vil, at hans børn skal være sunde og raske 
uden sygdomme; at de skal være rige nok til at 
hjælpe andre, og de skal have fred og ikke leve i frygt 
for ulykker.

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 læger 
dig.” Man bliver beskyttet ved at leve ved Guds ord, 
og selv om man får en sygdom, så kan man blive 
helbredt gennem Guds kraft, når man ransager sig 

selv og angrer (relevante vidnesbyrd på side 3).
I Esajas’ Bog 58:13-14 står der: ”.. .hvis du 

kalder sabbatten frydefuld og Herrens hellige dag 
ærværdig, hvis du ærer den ved ikke at gøre, som 
du plejer, drive handel og træffe aftaler, så skal du 
glæde sig over lykken hos Herren. Jeg vil føre dig 
frem over landets høje og lade dig nyde godt af din 
fader Jakobs ejendom.” Og i Malakias’ Bog 3:10 står 
der: ”Bring hele jeres tiende i forrådskammeret, så 
der kan være føde i mit hus. Sæt mig på en prøve, 
om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer og udøser 
velsignelse uden mål over jer, siger Hærskarers 

Herre.” Disse tekststykker viser os, at nøglen til 
beskyttelse og velsignelse er at overholde Herrens 
dag og at give fuldt tiende.

Medlemmerne i Manmin Centralkirke har af al 
kraft forsøgt at leve ved ordet, holde Herrens dag 
hellig og give fuldt tiende. Så de har levet under 
Guds beskyttelse, for han søger for, at hans børn 
er i sikkerhed, selv under naturkatastrofer. Dette 
er ikke muligt for noget menneske. Guds børn får 
endda velsignelser i deres virksomheder og på 
deres arbejdspladser, selv om vi er midt i en global 
finanskrise (relevante historier på side 1 og 4).

Diakon Sebastian Impeto 
Pengo, Kinshasa Manminkirke, 

DR Congo

Ebola-virussen 
forsvandt ved hjælp af 
Dr. Jaerock Lees bøn!

Vi er blevet beskyttet, 
selv under jordskælvet i 

Nepal i april 2015
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Vi  v i l  i  d a g  s e  n æ r m e r e  p å 
trofasthedens frugt,  som er en af 
Helligåndens ni frugter,  og vi vil 
undersøge, hvordan den adskiller sig 
fra det, verdslige mennesker opfatter 
som trofasthed. De, som er åndeligt 
trofaste, er som skatte i Guds rige, og de 
udsender en lifl ig duft.

1. Trofasthed er at gøre mere 
end bare det, der bliver betroet os.

Vi siger ikke, at arbejdere er trofaste, 
bare fordi de gør det, de bliver betalt 
for. Vi kan sige, at de har gjort deres 
arbejde, og måske endda at de har gjort 
det godt, men vi kan ikke sige, at de 
er trofaste, bare fordi de gør det, der 
forventes af dem og som de får løn for. 
Kun de mennesker, som gør mere end 
det, de får løn for, kan anerkendes som 
”trofaste.”

Sådanne arbejdere udfører ikke deres 
opgaver med modvilje og de tænke 
ikke over, hvordan de kan få deres løn 
med en minimal indsats. De ønsker af 
hjertets grund at gøre deres pligt af hele 
deres hjerte, sind og sjæl, uden at spare 
hverken tid eller penge.

I Moses’ tilfælde var det sådan, at han 
satte sit liv på spil, da han bad for at 
frelse israelitterne, som havde syndet. 
”Så vendte Moses tilbage til Herren og 
sagde: ’Ak, dette folk har begået en stor 
synd; de har lavet sig en kalv af guld. 
Gid du dog vil tilgive dem deres synd! 
Men hvis ikke, så slet mig af den bog, 
du fører’” (Anden Mosebog 32:31-32).

Rent faktisk var det Moses’ pligt at 
bringe folket ud af Egypten og føre dem. 
Moses udførte denne opgave med Guds 
hjerte og ledte folket af al kærlighed og 

kraft. Det var derfor, han følte, at det 
var hans egen fejl, da folket syndede, og 
han ønskede at tage ansvaret for det.

D e t  s a m m e  v a r  t i l f æ l d e t  m e d 
apostelen Paulus. I Romerbrevet 9:3 
står der: ”Jeg ville ønske, jeg selv var 
forbandet og skilt fra Kristus, hvis 
det kunne hjælpe mine brødre og 
landsmænd.” De mennesker, som er 
trofaste, tænker ikke bare: ”Nu har jeg 
gjort nok.” De arbejder af hele hjertet.

2. Det er trofasthed at omskære 
s i t  h j e r t e  og  være  t r o fas t  i 
sandheden.

Lad os forestille os et menneske, der 
bliver medlem af en bande og bruger 
hele sit liv på at være leder af banden. 
Vil Gud så opfatte ham som trofast? 
Nej, naturligvis ikke! Gud kan kun 
anerkendes vores trofasthed, når vi 
er trofaste i godhed og sandhed. Det 
vigtigste ved at være trofast i sandheden 
er at omskære hjertet.

I Johannesåbenbaringen 2:10 står der: 
”Vær tro til døden, og jeg vil give dig 
livets sejrskrans.” At være tro til døden 
betyder ikke kun, at vi skal arbejde 
hårdt og trofast indtil vores fysiske død. 
Det betyder også, at vi skal forsøge at 
efterleve Guds ord i Bibelens 66 bøger 
hele vores liv. Som Paulus skriver: 
”Hver dag dør jeg.” Vi skal slå vores 
kød fuldkommen ihjel og blive hellige. 
Dette er den åndelige trofasthed.

Det, som Gud ønsker af os mest af 
alt, er hellighed. Det skal vi indse, 
og gøre vores bedste for at omskære 
vores hjerter. Uanset hvilken pligt, vi 
udfører i et givent øjeblik, skal vi være 
trofaste uden forandring, mens vi opnår 
helligheden.

Vi skal ikke opgive vores dyrebare 
pligter bare på grund af vanskeligheder 
eller trængsler i hjertet. Men hvis vi 
ignorerer hjertets omskæring, vil vi ikke 
være i stand til at holde den rette kurs, 
når vi kommer ud for vanskeligheder 
og trængsler. Så vil vi måske forsage 
tillidsforholdet til Gud og opgive vores 
pligter.

For at  opnå en trofasthed,  som 
anerkendes af Gud, skal vi søge den 
åndelige trofasthed, som betyder, at vi 
skal omskære vores hjerter. Hjertets 
omskæring er en nødvendighed for 
Guds børn, som er blevet frelst. Hvis vi 
skiller os af med synderne og opfylder 
vores pligter med et helligt hjerte, kan 
vi bære langt større frugt, end hvis vi 
opfylder dem med kødelige tanker.

Lad os forestille os, at du arbejder 
hårdt hele søndagen. Men du har brudt 
freden med andre mennesker. Hvis du 
tjener kirken, mens du brokker dig og 
bærer nag, vil meget af din belønning 
blive trukket tilbage. Men hvis du tjener 
kirken med godhed og kærlighed i fred, 
vil alt dit arbejde have en duft, som 
er behagelig for Gud, og du vil blive 
belønnet for alle dine gerninger.

3. Trofasthed er at arbejde i 
overensstemmelse med mesterens 
vilje.

Lad os forestille os, at en mester 
siger til sine ansatte, at de skal arbejde i 
huset, men en af arbejderne går ud for at 
arbejde i marken hele dagen. Han adlød 
ikke sin mesters vilje, for den stemte 
ikke overens med hans egne holdninger, 
eller fordi han havde selviske motiver. 
Så selv om han har arbejdet hårdt, er 
han ikke en trofast medarbejder. Han 
følger kun sine egne tanker og lyster, og 
han kan forsage mesterens vilje til hver 
en tid.

I kirken skal vi arbejde trofast i 
overensstemmelse med Guds hjerte. 
Vi skal opnå trofasthed ved at forstå de 
overordnedes hjerter ifølge den åndelige 
orden, og ved at adlyde dem. Uanset 
hvor hårdt vi arbejder på vores pligter, 
kan vi ikke forfriske mesterens hjerte, 
hvis vi kun gør, som vi selv synes.

I Bibelen læser vi om en mand ved 
navn Joab. Han var beslægtet med kong 
David, og var hærfører i hæren. Joab 
var med David under alle farerne, mens 
han blev forfulgt af kong Saul. Han 
var vis og modig, og han tjente David 
godt, men David var ikke tryg ved ham. 
Det skyldtes, at Joab ikke tjente ham 
af hjertets grund. Og Joab tøvede da 
heller ikke med at handle upassende 
overfor David, da han ønskede at opnå 
personlige mål. Han var ulydig overfor 
David, da det gavnede ham selv. I 
sidste ende gjorde Joab oprør mod kong 
Salomon, Davids søn, og han blev slået 
ihjel.

Når vi udfører Guds arbejde, er det 
vigtigste ikke, hvor hårdt vi arbejder, 
men om vi følger Guds vilje eller 
ej. Når vi arbejder i kirken, skal vi 
følge vores ledere i stedet for at følge 
vores egne ideer. Dette er den sande 
trofasthed.

4. Det er trofasthed at være 
trofast overfor sig selv på alle 
områder.

I Fjerde Mosebog 12:7 siger Gud om 
Moses: ”Han er den betroede i hele mit 
hus.” At være betroet i hele Guds hus 
betyder at være trofast på alle områder i 
relation til det enkelte individ. I kirken 
kan vi have mange forskellige pligter, 
men vi skal stadig tage hånd om alle 
vores ansvarsområder. Selv om vi 
ikke har nogen specifik pligt i kirken, 
så er det en af vores pligter at være 
til stede, når det er meningen, at alle 
medlemmerne møder op.

Vi har ikke kun pligter i kirken, 
men også på vores arbejdspladser og 
i skolen. På alle disse områder skal 
vi opfylde vores forpligtelser som 
medlemmer. At være trofast i hele Guds 
hus er at være trofaste som Guds børn 
og som ledere eller medlemmer af 
kirken, i familien og på arbejdspladsen 
eller i skolen. Vi skal ikke kun være 
trofaste på et eller to områder og 
ignorere de andre pligter. Vi skal være 
trofaste i alle aspekter.

I den udstrækning, vi skiller os af 
med kødet og forandrer os til ånd, vil 
det blive lettere at være trofast på alle 
områder. Selv om vi kun investerer 
en lille smule tid, kan vi helt sikkert 
høste frugterne, hvis vi sår i ånden. De 
mennesker, som har forandret sig til at 
være åndelige, vil søge andres vinding 
og se tingene fra andres synspunkter. 
Så disse mennesker vil tage vare på alle 
deres pligter, selv om det betyder, at de 
må ofre sig.

Lad os forestille os et menneske, som 
har pligter i to forskellige grupper på 
samme tid. Hun kan ikke være fysisk 
til stede i begge grupper, så hun må 
forsøge at hjælpe den ene gruppe på 
anden vis af hjertet. Vi kan være trofaste 
i hele Guds hus og være i fred med alle 
i den udstrækning, vi har godhed.

Kære brødre og søstre i Kristus. Vi 
bærer Helligåndens frugter og arbejder 
trofast indtil døden, når vi har fået 
Helligånden som gave, fordi vi forsøger 
at føre de utallige mennesker til frelsen, 
som Herren har købt med sit dyrebare 
blod. I Salmernes Bog 101:6 står der: 
”Mine øjne skal hvile på de trofaste i 
landet, de skal bo hos mig. Den, der 
vandrer ad den fuldkomne vej, skal 
tjene hos mig.” Jeg tilskynder jer til at 
bære trofasthedens frugt i hjertet og at 
praktisere Herrens kærlighed. Og jeg 
beder i Herrens navn, om at I derved 
vil få bolig i det smukkeste himmelske 
bosted, Ny Jerusalem.

Trofasthedens frugt

”Men Åndens frugter er kærlighed, 
glæde, fred, tålmodighed, 

venlighed, godhed, trofasthed, 
mildhed og selvbeherskelse. 
Alt dette er loven ikke imod!” 

(Galaterbrevet 5:22-23)

Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

●●●

Nanmin  M
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I februar 2015 blev højre side af min krop 
lammet på grund af et slagtilfælde. Før det skete 
havde jeg været i gang med at studere for at få 
et certifikat som Professionel Informations- og 
Kommunikationsingeniør. Mens jeg studerede, 
sprang jeg til tider bønnemøder over, og jeg 
udeblev endda fra nogle søndagsgudstjenester.

Det angrede jeg grundigt, og jeg angrede også, 
at jeg ikke havde elsket min familie og andre 
omkring mig, og at jeg havde fastholdt mine egne 
meninger. Så modtog jeg Dr. Jaerock Lees bøn for 
de syge. Efter bønnen kom jeg mig hurtigt og jeg 
lærte at gå selv igen på kun 1½ måned

Men jeg humpede stadig og havde svært ved 
at komme op ad trapper. Så jeg blev ved med at 
ransage mig selv, mens jeg lyttede til Dr. Lees 
budskaber og angrede med tårer. Den 3. august 
deltog jeg i det Guddommelige Helbredelsesmøde 
under Manmin Sommerrefugium. Da Dr. Lee 
bad for de syge, fik jeg styrke og begyndte at gå 
normalt uden problemer. Halleluja!

I 2007 blev jeg diagnostiseret med brystkræft 
ved mammografi og biopsi, og resultatet viste, 
at jeg havde et 2,2 cm stort invasivt duktalt 
carcinoma. Jeg havde tiltro til, at jeg ville blive 
helbredt af Gud.

Med henbl ik på at  f å  Guds helbredelse 
forberedte jeg mig til at blive et redskab, der 
var værdigt til at få svar. Mens jeg lyttede til 
prædikender på mp3 filer og opdagede, at mit 
hjerte rummede beklagelser, had og nag, indså 
jeg også, at det var en alvorlig synd, at jeg havde 
tilbedt afguder, før jeg blev kristen. Jeg angrede 
grundigt. Og jeg fuldførte trofast mine pligter 
og gjorde alt, hvad jeg kunne for at behage Gud.

Den 10. juni 2011 fik jeg Dr. Jaerock Lees 
forbøn u nder  e t  Møde for  Guddom mel ig 
Helbredelse. Derefter var smerterne væk og 
knuden blev mindre. Den 29. juni viste de 
nye testresultater, at jeg ikke længere havde 
brystkræft. Halleluja!

”Tro er vejen til svar og velsignelser”
De mennesker, som tror på den levende Gud og adlyder hans ord, fryder sig og er taknemmelige selv under vanskeligheder, og det giver dem mulighed for at få 

velsignelser og opnå større tro. Lad os nu høre vidnesbyrd fra de troende, som er blevet helbredt for forskellige sygdomme; har oplevet den kraft, 
der kontrollerer vejret og andre naturfænomener; og har fået store velsignelser i deres virksomheder.

Jeg blev helbredt 
for brystkræft

I maj 2015 fi k jeg at vide på hospitalet, at jeg havde 
en funktionel gastrointestinal forstyrrelse. Det værste 
var, at jeg havde en ovarietumor, som var 7,62 cm 
stor. Lægerne tilskyndede mig til at blive opereret 
med det samme, fordi tumoren var så stor. Men jeg 
begyndte at ransage mit kristne liv og angrede, at jeg 
havde været arrogant og fordømmende overfor andre, 
og at jeg havde båret nag.

Den 5. juni modtog jeg Dr. Jaerock Lees bøn for 
de syge og trykkede hans hænder med tro. I de næste 
fem dage blev der ved med at komme rent, rødt blod 
ud, og jeg følte, at min krop blev fornyet. Jeg blev 
også helbredt for frossen skulder. Jeg gennemførte 
de lovede bønner og forsøgte at leve ved Guds ord. 
Den 17. juni viste de medicinske undersøgelser, at 
klumpen var blevet mindre. Den målte nu 1,95 cm, og 
den gastrointestinale forstyrrelse var også forbedret.

Jeg gennemførte en tre dage lang faste for at 
blive fuldkommen helbredt. Den 30. juli blev jeg 
igen undersøgt, og nu viste det sig, at knuden var 
forsvundet fuldkommen! Halleluja!

Diakonisse Inok Han, 60 år, Sogn 4

Før bønnen: 
2,5 cm stor klump

Før bønnen: 
infarkt på venstre hjernebro

Før bønnen: 7,62 cm stor 
tumor i venstre ovarie 

Efter bønnen: 
Kun spor tilbage

Efter bønnen: 
Stabil

Efter bønnen: 
Venstre ovarie er fri for tumor

I 2003 blev mit højre ribben fraktureret og min 
lunge tog skade senere på året, så jeg måtte have 
slanger ned i lungen. Derefter svigtede min stemme, 
når som helst jeg blev forkølet eller fi k bronkitis, så 
jeg måtte søge lægelig behandling. 

Jeg var gospelsanger, og i juni 2010 blev jeg 
ledt til Manmin Centralkirke. I december 2013 
forberedte jeg en særoptræden til den nattelange 
fredagsgudstjeneste. Jeg blev forkølet, så jeg hostede 
og havde slim, og symptomerne blev kun værre. Jeg 
begyndte at hoste blod op og smerterne i brystet var 
som et sværd, der blev stukket ind i mig. Men jeg 
modtog en forbøn og gennemførte min optræden. 
Derefter tog jeg på hospitalet for at fi nde ud af, hvad 

der havde været årsag til det. Brystscanningen viste, 
at min højre lunge var unormal, og at jeg havde 
tilbagevendende lungekollaps.

Jeg ransagede mig selv og angrede grundigt. Så 
modtog jeg Dr. Jaerock Lees bøn. Jeg holdt straks op 

med at hoste og fi k også mindre slim. Den følgende 
dag holdt det endelig op.

Jeg blev testet igen i januar 2014. Min læge 
sagde, at han havde gode nyheder. ”Lungekollapsen 
er forsvundet. Du har nu en ren og sund lunge.” 
Halleluja!

Diakonisse Sunwoo Lee, 51 år, Sogn 2

Jeg er begyndt at prise Gud endnu mere, efter jeg er blevet helbredt for lungekollaps!

7,62 cm stor ovarietumor 
forsvandt

Jeg blev helbredt for 
hjerneinfarkt, 

og nu kan jeg gå og hoppe

Seniordiakonisse Sunja Choi, 48 år, Sogn 13Diakon Baekho Choi, 62 år, Sogn 14

Før bønnen: 
Lungekollaps i højre 
lunge (gul pil)

Efter bønnen: 
Ingen lungekollaps, 
normal
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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.
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I 2009 havde Israel lidt under alvorlig tørke i 
adskillige år. Dr. Jaerock Lee ledte den Forenede 
Kampagne Israel 2009 den 6. og 7. september det år, 
og han bad for, at det skulle regne meget.

Dagen efter kampagnen sagde de i nyhederne, at 
det regnede voldsomt i Israel. Mens jeg var på vej 
til Tel Aviv fra Jerusalem en uge senere, så jeg den 
voldsomme regn skylle ned.

Efterfølgende bad jeg Dr. Lee om at bede om regn 
endnu en gang, og han bad under søndagsgudstjenesten 
om formiddagen d. 4. oktober. Dagen efter regnede 
det i mange områder i Israel, og denne nyhed blev 

rapporteret af Jerusalem Post, et israelsk dagblad på engelsk; Col Hair, israelsk 
førende avis på hebræisk; Haaretz (haaretz.com); og Invictory (invictory.org). Jeg 
takker Dr. Lee, som bad for os.

Den 12. januar 2011 før den australske WCDN 
konference blev afholdt, bad jeg som australsk 
direktør for WCDN via email Dr. Jaerock Lee 
om at bede for vores land.

På daværende tidspunkt var der en serie af 
oversvømmelser i Queensland i Australien. 
Da Brisbane f loden hævede sig 8 meter, blev 
den nederste del af bygningerne oversvømmet, 
og  om rå de r ne  om k r i ng  f loden  blev  t i l 
sumpe. Det var et kritisk øjeblik, som kunne 
medføre en alvorlig ulykke i løbet af 24 timer, 
fordi tidevandet ville stige, samtidig med at 

vandreservoirerne ville blive tømt.
Men efter Dr. Lees bøn holdt 

det op med at øse ned, og de store 
skader blev forhindret. Hvis det 
havde fortsat med at regne som 
forudset i vejrudsigten, kunne 
tusindvis af huse være blevet 
oversvømmet.

Jeg takker Gud, som gennem 
den kraftfulde bøn forhindrede de 
alvorlige skader i at finde sted. Og 
jeg takker Dr. Lee, som bad.

Jeg blev ført til Manmin 
Centralkirke af min kone. 
Jeg respekterede seniorpastor 
D r.  Ja e r o ck  L e e ,  s o m 
handlede alene ud fra Guds 
ord, og jeg arbejdede trofast 
for kirken. Så fik jeg mange 
økonomiske velsignelser i 
min virksomhed.

E f t e r  d e n  n a t i o n a l e 
økonom iske  k r i se ,  den 
s å k a l d t e  I M F - k r i s e , 
dukkede der mange venture-
selskaber op, og jeg åbnede 
også en virksomhed med 
egenkapital på omkring to 
millioner dollar og stor gæld. 
Den skulle offentliggøres 
på  KOSDAQ (koreansk 
handelsråd). Men i december 2000 
gik den til sidst bankerot. Jeg havde 
en enorm gæld og måt te leve i 
taglejligheder her og der med min 
familie. Jeg rengjorde mandehuller og 
septiktanke for at tjene penge.

Jeg indså, at det var mit pral med 
jordisk gods, min grådighed og min 
arrogance, der havde været skyld i det. 
Jeg angrede af hjertet, og så førte Gud 
mig til at betale hele min gæld tilbage 
med en ny virksomhed. 

I  j u l i  2 015  o v e r t o g  j e g  e t 
forsikringsagentur hos Shinhan Life 
Insurance gennem en bekendt. Jeg 
vidste ikke noget om forsikringer, men 
jeg startede med tro, for jeg havde 

hørt i kirken, at 
det ville være en 
kilde til styrke. Jeg 
modtog Dr. Lees 
forbøn hver måned 
og spurgte ham om 
mange forskellige 
t i n g  v e d  m i n 
virksomhed. Han 
lagde stor vægt 
på altid at gå den 

rette vej, så jeg gjorde det til en regel i 
håndteringen af min virksomhed. Jeg 
adlød i alle situationer og gav fuldt 
tiende som førsteprioritet.

Da jeg overgav min virksomhed til 
Gud med tro, udøste han forbløffende 
velsignelser, som man slet ikke 
kan forestille sig med menneskelig 
tænkning. Mit firma Seoul Chungang 
Asset har hovedkvarter i Seoul, 
og nu er der tre søsterselskaber i 
Jungbu, Youngnam og Honam. Der 
er forsikringsagenter i Chuncheon, 
Yeosu og Busan, og kontorer i 
Cheonahn og Jeju. Det er blevet et 
meget stort firma, som dækker hele 
nationen.

Mit firma har modtaget Salgsprisen 
fra Shinhan Life Insurance hvert år 

fem år i træk siden 2012, og vi 2015 fik 
vi Storprisen for forsikringsselskaber. 
Jeg har desuden gjort det til en regel at 
elske min næste som mig selv. Jeg har 
støttet kirkeministeriet og hjulpet de 
fattige og udstødte. Mens jeg har gjort 
det, har jeg modtaget priser fra Korea 
Røde Kors, Seoul Byråd og Bucheon 
Rådhus.

Jeg tænker på mig selv som en 
manager, der er blevet ansat af Gud, 
så jeg har bedt for ikke at sætte mig 
selv før ham, og om at få Helligåndens 
vejledning. Jeg takker og ærer Gud, 
som har givet mig sande velsignelser 
gennem en dyrebar prøvelse, og har 
ført mig til at tjene som ældre.

Prisceremoni hos Shinhan Life Insurance, 8. 
marts 2016
Han modtager Salgsprisen femte gang i 
træk (til højre, den daværende præsident 
for Shinhan Life Insurance, Sungrak Lee)

Ældre Joseph K. Noh, Præsident for Seoul Chungang Asset, 
Sogn 19, Manmin Centralkirke

Jeg lever i Guds velsignelser 
og forherliger ham!

Kraftfuld bøn afholdt floden fra 
at løbe over bredderne

Stort nedbør endte 
tørken i Israel

Dr. Mika Kupper, Direktør for WCDN, AustralienPastor Daniel Rozen, Præsident for Krystalforum, Israel

BBC nyhedsartikel fra 13. januar 2011: 
”Oversvømmelser i Australien: Brisbane 
stiger mindre end frygtet.”


