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Jeg var udsat for en bilulykke for 22 år siden, og min hjerne kom til skade. Jeg 
fik foretaget en stor operation, hvor der blev indplanteret kunstige knogler. 
Derefter fik jeg diagnosen ”Hjerneskade, stadie 4”, og blev fuldkommen 
blind på mit venstre øje. Før sommerrefugiet 2016 sagde Seniorpastoren, at 
Gud ville helbrede mange af os for øjensygdomme under refugiet, men jeg 

tænkte, at mine øjne var en undtagelse. 
Den 8. august var refugiets første dag. Jeg ankom sent til Deokyusan 

Resort, så jeg kunne ikke komme med i Hoppeparken, som var det sted, hvor 
seminariet blev afholdt, men jeg modtog Seniorpastorens bøn på GCN live TV via min 

mobiltelefon. Under bønnen havde jeg en fornemmelse af kulde over mine øjne, og alting begyndte at 
se lyst ud. En lille smule senere kunne jeg se folk bevæge sig. 

Jeg havde fået synet tilbage i mit venstre øje! Det var et mirakel! Nu kunne jeg endelige fornemme 
sollyset, læse de store bogstaver på en kalender, og lidt efter lidt også skelne farver.

Lige fra min fødsel har jeg ikke kunne høre. I juli 2016 begyndte jeg at komme 
i Manmin Centralkirke om søndagen og jeg fik stor nåde fra prædikenerne 
gennem tolkningen til tegnsprog. Jeg havde hørt om Manmin Sommerrefugium 
og ville gerne deltage i det. Jeg havde hørt, at 27 døve personer var kommet til 
at høre under Manmin Sommerrefugium 2015, og jeg længtes oprigtigt efter at 
også at kunne høre. 
Da jeg modtog Seniorpastor Dr. Jaerock Lees bøn, følte jeg en prikken, og 

blev først varm, og derefter kold i mine ører. Jeg følte, at Gud virkede selv i mig, og 
fældede tårer. Overraskende nok var jeg begyndt at høre, og siden da er min hørelse blevet bedre og bedre. 
Halleluja!

Bibelske tegn, undere og kraftfulde gerninger 
eksploderede under Manmin Sommerrefugium 2016

”Jeg blev født døv, men kom til at høre!”

Manmin Sommerrefugium blev afholdt fra den 8. til den 11. august 2016 ved Deokyusan Resort i Muju, 
i Jeonbuk provinsen. Der deltog mange mennesker fra over 30 forskellige lande, og refugiet var fuldt af Guds herlighed. 

Gud velsignede deltagerne med de optimale temperaturer gennem vind, skyer og regn, og gav dem desuden forbløffende svar og velsignelser. 
På den første aften var der et stort antal mennesker, der blev helbredt for deres sygdomme, da Dr. Jaerock Lee bad for de syge efter seminaret. 

De smed deres kørestole og krykker væk og begyndte at gå, eller kom til at se, selv om de havde været blinde. 
Mange helbredende gerninger eksploderede ved mødet. Lad os her dele nogle af pågældende vidnesbyrd og forherlige Gud. 

Dr. Jaerock Lees kampagne i Pakistan i 
2000 har haft stor åndelige indflydelse i 
landet. Der var mange både muslimer og 
kristne, som deltog i kampagnen. Mange 
af dem fik svar og velsignelser, og de tog 
imod Herren. Siden kampagnen har Dr. 
Lees budskab været tilgængeligt på Isaac 
TV, og Pastor Taesik Gil har regelmæssigt 
besøgt os for at afholde præsteseminarer og 
helbredelsesmøder med lommetørklæder 
(Apostlenes Gerninger 19:11-12). Resultatet 

er, at de kristne og de forskellige kristne organisationer i Pakistan er blevet 
forenet. 
I august 2016 besøgte jeg Korea for at deltage i Manmin Sommerrefugium. 
På den første dag, d. 8. august, var jeg personligt vidne til bibelske tegn. 
Før refugiet havde Dr. Lee sagt, at de blinde ville komme til at se, de 
lamme ville gå, og mange andre ville blive helbredt for deres forskellige 
sygdomme. Han sagde, at vi ville møde og opleve den levende Gud. Og 
som han havde sagt, var der et stort antal mennesker, der blev fri for deres 
sygdomme og lidelser, og vidnede om deres helbredelse. 
Dette er beviset på, at Gud går med Dr. Lee. Jeg så hans kraftfulde virke, 
som det manifesteres i Manmin, og medlemmerne var meget venlige og 
fulde af kærlighed. Jeg var ligeså lykkelig, som hvis jeg havde været i 
Himlen. Halleluja!

Søster Pangpurim, 45 år, Malaysia

Broder Sangyeong Park, 51 år, Sogn 4, Manmin Centralkirke 

”Jeg oplevede det mirakel at få synet tilbage i mine blinde øjne”

Biskop Yaqub Paul, Bestyrelsesformand for det Forenede 
Råd for Biskopper i Pakistan 

”Dette er beviset for, 
at Gud går med ham!”



2 Livets ord_Budskabet fra korset (1) Nr. 44  25. september, 2016

Telefonnr.: 82-70-8240-2075  
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com

Telefonnr.: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org

Telefonnr. : 82-2-818-7039 
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com

Manmins Internationale Seminar

Telefonnr.: 82-2-818-7334 
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com

Verdensomspændende Netværk Af Læger
Urim Bøger  

Hvis du er kristen, må du helt klart 
forstå, hvorfor Gud Skaberen satte 
kundskabens tre i Edens Have, hvorfor 
Jesus er menneskehedens eneste frelser, 
og hvorfor Gud skabte Helvede. 

K i rke rne  bu rde  g ive  sva r  på 
spørgsmålene omkring disse tre emner 
og belære de troende om forsynet for 
frelsen på korset, som dækker over dybe 
og forunderlige ting, der blev skjult 
før tidendes begyndelse. Først da kan 
folk have sand tro. Frem for alt skal de 
kende Gud Skaberen godt og grundigt. 

1.Gud skabte himlene, jorden og 
alt i dem

Nogle mennesker i denne verden 
påstår, at der ikke er nogen Gud. Og 
andre tilbeder guder, som er blevet skabt 
i den menneskelige forestilling eller 
endda gudebilleder af dyr. Men den 
eneste sande guddom er Gud Skaberen.

Selv om han ikke er synlig med det 
blotte øje, eksisterer han i sandhed. 
Han er Skaberen og Herskeren over alt 
i universet, inklusiv menneskeheden, 
og  han  e r  vores  Dommer.  Han 
transcenderer mennesket, som er en 
simpel skabning, og han er umådelig. 
Det er ikke let for mennesker at 
forklare, hvordan Gud er. Selv med stor 
beslutsomhed og mange studier, har 
mennesket en begrænset viden, og kan 
derfor ikke fuldt ud forstå Gud. Men 

Bibelen giver os klare svar på alt. 
I Første Mosebog 1:1 står der: ”I 

begyndelsen skabte Gud himlen og 
jorden.” På seks dage skabte Gud 
himlene og jorden ud af intet, alene 
med sit ord, og på skabelsens sjette og 
sidste dag skabte han Adam, det første 
menneske i hele menneskeheden. 

Da mennesket er blevet skabt at Gud, 
mærker og anerkender det instinktivt 
af hjertets grund, at der eksisterer 
et overnaturligt væsen. Vi ser det i 
Prædikerens Bog 3:11: ”Han har gjort 
alting godt og rigtigt til rette tid; han 
har også lagt evigheden i menneskenes 
hjerte.” Da Gud har lagt ”evigheden i 
menneskenes hjerte”, vil folk med en 
god samvittighed anerkende, at der 
findes en guddom, også selv om de 
aldrig har hørt eller lært om Gud. 

I Romerbrevet 1:20 står der: ”For hans 
usynlige væsen, både hans evige kraft 
og hans guddommelighed, har kunnet 
ses siden verdens skabelse og kendes 
på hans gerning. De har altså ingen 
undskylding.” Som dette vers minder os 
som, kan vi vide, at Gud Skaberen lever, 
og at der kun er én Skaber, også selv om 
vi aldrig har set Gud selv. 

2. Beviser som sætter os i stand til 
at tro på Gud Skaberen

For det første kan folk fra forskellige 
racer og etniske grupper i denne verden 
se forskellige ud, tale forskellige sprog, 
have forskellige kulturelle baggrunde og 
forskellige hudfarver. Men alle individer 
på denne jord er ens i den forstand, 
at de har to øjne, to ører, en næse, og 
en mund, og at disse ting befinder sig 
ens placeret i forhold til hinanden. 
Der ud over er der også mange ens 
træk for pattedyr, fugle, insekter og 
fisk. Selv om de hver især har deres 
særlige kendetegn, så er der nogle ens 
grundtræk som vidner om, at de alle er 
blevet designet og formet af den eneste 
ene Skaber. 

Hvis der nu havde været fl ere skabere, 
så ville hver af dem måske have fastsat 
og skabt dyrs og menneskers funktioner 
efter deres forskellige personlige 
præferencer. På den anden side er der 
tilhængere af evolutionsteorien som 
påstår, at menneskeheden har udviklet 
sig fra de højerestående dyr, som igen 
har udviklet sig fra de laverestående 
livsformer. Men som vi ser i Første 
Mosebog 1:21: ”Gud skabte de store 

havdyr og alle slags levende væsener, 
der rører sig og vrimler i vandet, og alle 
slags vingede fugle. Gud så, at det var 
godt.” Fra begyndelsen skabte Gud altså 
alt i overensstemmelse med dets egen 
slags. 

Landdyr er ikke blevet udviklet af 
fi sk, og fugle er ikke udviklet af landdyr. 
Mennesket kommer ikke fra aberne; en 
abe blev skabt som abe fra begyndelsen, 
og mennesket blev skabt som menneske 
fra begyndelsen. Af alle skabningerne 
er mennesket alene skabt i Guds billede 
med ånd, sjæl og krop. Uanset hvor 
meget en abe kan ligne et menneske, så 
kan aben ikke forstå og tilbede Gud, på 
samme måde som et menneske med en 
ånd er i stand til at tilbede ham. 

B e v i s e r n e ,  s o m  f i n d e s  i 
naturfænomener, vidner helt klart om 
Gud Skaberen. Med jordens rotation 
og drejning om solen er der mange 
systematiske fænomener, som finder 
sted, inklusiv forandringerne mellem 
dag og nat, de fi re årstider, højt og lavt 
tidevand og vindens cirkulation.

Himmellegemernes stillinger og 
bevægelser er blevet etableret for 
at skabe det mest passende miljø til 
vedligeholdelse af livet på jorden, 
inklusiv mennesket. Afstanden mellem 
solen og jorden, og afstanden mellem 
jorden og månen er netop de rigtige. 
Solen, jorden og månen er hverken 
for langt fra hinanden eller for tæt på 
hinanden, men har på systematisk vis 
bevæget sig rundt om hinanden i meget 
lang tid. Universet blev ikke skabt 
ved et tilfælde af et ”Big Bang”, som 
tilhængere af evolutionsteorien ellers 
påstår. 

Vi ved for eksempel, at et ur består af 
et utal af dele, som er blevet udformet 
og samlet, så de fungerer korrekt. Lad 
os forestille os at nogen påstår: ”Det var 
på et tidspunkt et vulkanudbrud, som 
gjorde, at alle urets dele samlede sig af 
sig selv og begyndte at fungere.” Ville 
nogen tro på den historie? Så hvordan 
kan dette univers, som vi lever i; det 
univers, som er langt mere komplekst 
end et ur, være begyndt at eksistere af 
sig selv, og være kommet til at fungere 
på en så ordentlig måde?

Alt dette er kun muligt, fordi alt i 
universet er blevet designet, skabt og 
styret gennem Guds visdom. Derfor 
er der ikke nogen, der på Dommedag 
kan undskylde sig overfor Gud og sige: 

”Jamen jeg vidste ikke, at du virkelig 
eksisterer!”

3. Grunde til at folk ikke er i stand 
til at tro på Gud 

Så hvorfor nægter folk stadig at tro 
på Gud, selv om de kan se de tydelige 
beviser på skabelsen? Folk har tendens 
til kun at tro på det, der er synligt for 
deres øjne og som de kan tage at føle 
på med deres hænder. De accepterer 
det, som de kan forstå med deres viden 
eller tænkning. De vil ikke tro på den 
usynlige Guds eksistens, bibelske tegn 
og undere, og lignende ting som ligger 
ud over de menneskelige evner. Men alt, 
hvad der står i Bibelen, er sandt. 

S o m  J e s u s  f o r t æ l l e r  o s  i 
Johannesevangeliet 4:48: ”Hvis I ikke 
får tegn og undere at se, tror I ikke.” 
Først når folk ser tegn og undere, 
som ikke er mulige at udføre med 
almindelige menneskelige evner, vil 
deres viden og tankebygninger blive 
brudt ned. Når folk ser, hører og oplever 
ting, som intet menneske er i stand 
til at gennemføre, vil de komme til at 
anerkende det faktum, at Guds ord er 
sandheden. 

Gennem utallige manifestationer af 
kraft, har Gud gentagne gange åbenbaret 
for bibelske personer, at han fi ndes. For 
Egyptens ikke-troende Farao og hans 
hof åbenbarede Gud sig gennem de ti 
plager. Vores Herre Jesus beviste, at han 
var Guds søn gennem manifestationer 
af tegn og gerninger, mens apostelen 
Paulus helbredt de syge og svage, 
uddrev dæmoner og genoplivede de 
døde i Jesu Kristi navn. 

Her i vores generation er det også 
nødvendigt at manifestere Guds gerning. 
For de ikke-troende er Guds kraft det 
sikre bevis, hvorved de kan føre deres 
liv i den levende Gud Skaber. Siden 
Manmin Centralkirkes grundlæggelse 
er utallige tegn og undere blevet 
manifesteret, og Guds kraft har vist sig i 
stadig større grad med tiden. 

Brødre og søstre i Kristus, det 
bevis, som vidner om at Gud findes, 
åbenbares helt klart i alle levende 
væsener i universet, i tegn og undere, 
og i manifestationerne af hans kraft. 
Jeg beder i Herrens navn om, at du ved 
at frygte Gud og leve ved hans bud, vil 
opleve Guds gerning og give ham al tak 
uden forbehold. 

Gud Skaberen

”I begyndelsen skabte 

Gud himlen og jorden” 

(Første Mosebog 1:1). 

Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

●●●

Nanmin  M



InterviewNr. 44  25. september, 2016 3 Nanmin  M

”En stor eksplosion af kraft, 
optimale temperaturer, 

systematisk administration, 
og kærlighedens enhed!”

Pastor Aleksandr Samonov,   
Biskop ved ”Den Kristne Forening”, 

association for Kristne Kirker i Kaliningrad Diocese (venstre)

Fra anden til venstre: Hr. Aleksandr Vlasov, Direktør for ICCC i Rusland (Internationalt Kristent 
Handelskammer); Pastor Valerij Trenogin, Biskop for associationen af kristne kirker ”Missionen i Vest 
Ural”; og Pastor Vladimid Osipov, Biskop for den Forenede Hellighedskirke for Jesus Kristus, Rusland. 

Jeg lærte Manmin at kende gennem den Forenede Kampagne i Rusland, som blev afholdt i 2003 (foto 1). På 
daværende tidspunkt havde Rusland været ustabilt og kaotisk, og de protestantiske kirker var blevet splittet uden en 

fornemmelse af enhed. Men gennem kampagnen blev de forenet igen. Desværre har der dog ikke været fl ere af 
disse kampagner i landet. 

Under kampagnen i Rusland var jeg vidne til de kraftfulde gerninger, der blev manifesteret af Dr. Lee. Jeg 
husker tydeligt, hvordan folk forherligede Gud med deres vidnesbyrd om helbredelse. 

Siden da har jeg været meget interesseret i Manmins virke. Jeg har for nyligt mødt pastor Vladimir 
Osipov og hørt om Dr. Lees virke, som skaber vækkelse i hele verden med det hellige budskab, inklusiv i 

Rusland. Dette virke har fået mit hjerte til at brænde med ildhu, for jeg havde længtes efter at møde en 
pastor, som prædikede det hellige budskab og manifesterede Guds kraft. Det skyldes, at vi nu lever 

i den sidste tid, hvor synden er udbredt og end ikke kirkerne taler om hellighed. Det er endelig 
lykkedes os at organisere Kirkernes Forenede Råd under navnet Alle Nationer.

✦

For personligt at se og opleve Manmins virke gennem det hellige budskab og de 
kraftfulde gerninger, deltog vi i Manmins Sommerrefugium 2016. Vi kendte allerede til 

det hellige budskab, for vi havde læst Dr. Lees bøger og set nogle videoklip. Jeg kunne 
mærke, hvordan Manmins medlemmer længtes efter at blive hellige og ofre sig for 

hinanden. Vi blev virkelig overraskede, da vi så medlemmerne bede hver aften ved 
Daniel Bønnemøderne. Vi indså, at det er på den måde, vi anvender det hellige 

budskab i vores hverdagsliv, ikke ved kun at kende det som viden. 
Desuden fi k vi stor nåde, da vi så, hvor meget medlemmerne elsker Gud, 
Herren og hyrden. Vi blev særligt berørt af Dr. Lees oprigtighed og 

kærlighed til Gud og til fl okken, fra små børn til ældre. 

Den første af ten på Manmin Sommerrefugium var der mange 
mennesker, der blev helbredt på samme tid, og de vidnede om deres 

helbredelse. Da vi ankom til Seoul, oplevede vi en brændende hede, 
som vi aldrig havde oplevet før, for i Rusland er det ikke varmt, selv 

om det er sommer. Men overraskende nok var der ikke for varmt på 
stedet for refugiet. Det var lige tilpas, for at vi kunne gennemføre 

seminaret (foto 2). 

✦

På den anden dag blev der afholdt et sportsarrangement. 
Jeg var overrasket over, hvordan en kirke kunne stå for 

et så systematisk og velorganiseret arrangement (foto 
3). Jeg mærkede også Guds gerning i de kølige 

vinde, skyerne og den behagelige temperatur. Det 
mest forbløffende var medlemmernes enhed. 

Ingen så ud til at være utilpas. Alle virkede lykkelige og forenede i Guds nåde. 

✦

Det er ikke muligt at udtrykke med ord, hvad jeg følte under lovsigelsen ved lejrbålet 
og gudstjenesten på den sidste dag. Der var en storslået scene, og lyden, det fantastiske 

fyrværkeri og deltagernes indtrængende tilråb overgik alt, hvad jeg tidligere 
havde oplevet (foto 4). Desuden stod Dr. Lee selv for lovsigelsen, selv om han 

er Seniorpastor for denne store kirke. Jeg kunne mærke hans ydmyghed og 
kærlighed. 

✦

Onsdag eftermiddag tog vi op i bjergene i gondol for at se guldsmede 
og betragte den smukke natur. Og vi kom op til toppen ved at gå 

omkring 600 meter. Mine ben blev lidt stive, for jeg dyrker normalt 
ikke motion, og jeg havde fordøjelsesproblemer og ondt i maven. 

Men da jeg hoppede i lovpris under gudstjenesten ved lejrbålet, 
forsvandt smerterne i mine ben. Og da Dr. Lee bad for de 

syge, forsvandt mavesmerterne. 
Jeg vil huske alt, hvad jeg har set og lært, og forsøge 
at arbejde endnu hårdere for vækkelsen gennem det 

hellige budskab i Rusland. Halleluja!

1

2

3

4
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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
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Jeg var nærsynet, havde 
bygningsfejl og øjentørhed. 
Alt var ude af fokus og så 
sløret ud. Det var meget 
ubekvemt for mig i  mit 

dagligliv. Jeg havde det som 
om, mine øjne var dækket af en 

slags tåge, og selv briller kunne ikke forbedre 
mit syn. Jeg skiftede ofte briller. I 2016 blev 
symptomerne værre og jeg skiftede briller tre 
gange. Men der var ingen forbedring. 

Men så deltog jeg i Manmin Sommerrefugium 
2016 og modtog Dr. Jaerock Lees bøn for de 
syge. Så begyndte jeg at se klart, og nu kan 
jeg læse selv de små bogstaver uden briller. 
Halleluja!

Jeg led af medfødt paralytisk 
skelen. Jeg måtte se sidelæns for 
at se bedre, og mine øjne skælvede 
og vibrerede så meget, at andre 
mennesker lagde mærke til det. Min 

læge sagde, at det ville være farligt 
for mig at få en operation, og han kunne 

ikke garantere en fuldkommen helbredelse, selv om jeg 
blev opereret. 

Jeg gennemførte en lovet bøn gennem en uge ved 
Daniel Bønnemøderne og slettede de ting, som Gud 
hader, fra min mobiltelefon. Jeg forberedte mig på at 
blive helbredt ved Manmin Sommerrefugium 2016. Og 
som jeg havde troet, blev jeg helbredt af Seniorpastorens 
bøn under refugiet. Nu behøver jeg ikke længere at se 
sidelæns. Jeg ser fint, når jeg kigger ligeud, og mine 
øjenæbler ryster ikke længere. Halleluja!

Min rygsøjle var kroget, og jeg havde endda en diskusprolaps 
i lænden. Det var meget smertefuldt, så jeg blev opereret i 
december 2015. Men smerterne blev ved. Jeg måtte støtte mig 
til krykker og gå med et tykt korset. 

Så jeg ville gerne helbredes under Manmin Sommerrefugium 
2016. Før refugiet lyttede jeg til Dr. Jaerock Lees prædikener 
igen og igen, og jeg angrede, at jeg ikke havde elsket andre. 
Jeg angrede især, at jeg havde hadet dem og ikke havde taget 
hensyn til dem. Og jeg forsøgte at leve ved ordet. På refugiets 
første aften, modtog jeg Dr. Lees bøn for de syge. Jeg fik endnu 

stærkere smerter indtil næste dag, men jeg troede på, at Gud 
allerede virkede i mig. 

På den tredje aften betragtede jeg Seniorpastoren, som ledte 
bønnen ved lejrbålet og gudstjenesten. Jeg blev dybt berørt af 
hans oprigtige kærlighed til sjælene. Han bad igen for os, sådan 
at bare én mere af os kunne få opfyldt det, vi ønskede af hjertet. 
Så fik jeg pludselig lyst til at rejse mig fra stolen. Så jeg rejste 
mig uden hjælp og begyndte at gå uden krykker. Efter refugiet 
blev jeg sund og rask nok til at bære en tung kuffert op til femte 
sal. Halleluja!

”Jeg blev helbredt for medfødt 
paralytisk skelen!”

”Jeg kan se ting klart, efter at jeg 
er blevet helbredt for nærsynethed, 

bygningsfejl og øjentørhed!”

Diakonisse Jeongok Jeong, 67 år, Busan Manminkirke

”Jeg faldt om på grund af en blodprop i hjernen, men jeg rejste mig fra kørestolen igen!”

Diakon Changho Ma, 54 år, Den kinesiske menighed, Manmin Centralkirke

Diakon Yongin Hong, 53 år, Sogn 1, Manmin Centralkirke 

”Den sorte horisontale linje, som jeg så med mit venstre øje, forsvandt!”

”Jeg kan bære en tung kuffert op på femte sal uden krykker!”

Broder Kyuchan Yeon, 16 år, De studerendes 
søndagsskole, Manmin Centralkirke 

Søster Guo Quan Shu, 44 år, Singapore

Jeg har set Seniorpastor Dr. Jaerock 
Lees prædikener på GCN i Malaysia, 
og det har givet mig stor nåde. Min 
kone led af barnløshed i tre år efter 
en spontan abort af vores andet barn. 

Men da Pastor Sooyeol Cho besøgte 
Pening Manmin Døvekirke i forbindelse 

med gudstjenesten for kirkens syvende jubilæum 
i december 2015, modtog min kone en bøn med et 
lommetørklæde fra ham og blev velsignet til at undfange 
(Apostlenes Gerninger 19:11-12).

Jeg deltog i Manmin Sommerrefugium 2016 med stor 
længsel, og fik megen nåde. Jeg blev endda helbredt 
for nogle skuldersmerter, som jeg havde haft i fem år. 
Da jeg modtog Seniorpastorens bøn under mødet for 
guddommelig helbredelse på den første aften, forsvandt 
smerterne med det samme. Halleluja! 

”Smerten i min skulder forsvandt med 
det samme!”

Broder Lee Tuck Kuen, 35 år, Malaysia

For tre år siden begyndte jeg at se sløret med mit venstre øje, og 
der kom en sort, horisontal linje midt i synsfeltet. Lægen sagde, 
at der var sprunget et kar på nethinden, og at der var en blødning. 
Synet begyndte at svigte på det venstre øje, og det blev hurtigt 
værre. Den sorte linje gjorde, at jeg kun kunne se to tredjedele af 
tingene. Det gav mig mange vanskeligheder i dagliglivet, men der 
var ikke noget, jeg kunne gøre ved det. 

Jeg deltog i Manmin Sommerrefugium 2016. Ved mødet for 
guddommelig helbredelse sang vi en lovsang om anger. Jeg 

lukkede øjnene og angrede, at jeg havde haft nær omgang med 
verden, og at jeg ikke have levet efter ordet. Så græd jeg en 
endeløs strøm af tårer. Da jeg havde bedt i lang tid, åbnede jeg 
øjnene. Jeg kunne ikke lade være med at være forbløffet. Den 
sorte linje i mit venstre øje var forsvundet, og alt var nu helt klart! 
Halleluja!

Tidligere kunne jeg ikke læse i Bibelen, men nu ser jeg alting 
helt klart. Jeg har det som om, verden omkring mig har forandret 
sig! Jeg er så lykkelig!

Den 26. februar 2016 faldt jeg pludselig om og blev sendt på 
hospitalet. Jeg fik diagnosen blodprop i hjernen. Jeg var indlagt 
på hospitalet i over fem måneder, hvor jeg blev behandlet med 
medicin og var afhængig af en kørestol. Men med min mands 
hjælp fik jeg Seniorpastor Dr. Jaerock Lees bøn for de syge 
over min mobiltelefon hver dag. Jeg forberedte mig på Manmin 
Sommerrefugium ved at lytte til båndoptagelser af prædikener 

over temaet ”Budskabet fra korset.” 
På den første aften under seminariet angrede jeg med tårer, at 

jeg ikke havde fundet den sande tro, selv om jeg havde lyttet til 
Dr. Lees prædikener og havde set utallige kraftfulde gerninger. 
Og jeg modtog bønnen for de syge. Jeg følte en stærk tilskyndelse 
i hjertet til at rejse mig fra min kørestol, og til sidst gjorde jeg det. 
Forbløffende nok fik mine ben styrke. Og jeg var i stand til at gå!


