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En eksplosion af helbredelser
af nedsat syn!
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Gud har udført mange genskabelsesgerninger gennem seniorpastor Dr. Jaerock Lee og har ført utallige sjæle på vejen til frelse. Under Manmin Sommerrefugium i august 2016 var der mange
mennesker med øjensygdomme og synsforstyrrelse, inklusiv blindhed, som oplevede helbredende gerninger. De blinde begyndte at se, og mange problemer med øjnene blev løst. (I midten:
Folk, som bærer vidnesbyrd, fylder scenen på Sommerrefugiet og ved de oversøiske kampagner.)

Betegnelsen blindhed bruges om fuldkomment eller
næsten fuldkomment tab af synet. Da Jesus sagde: ”Gå
bort, din tro har frelst dig”, kom den blinde mand ved navn
Bartimæus straks til at se (Markusevangeliet kapitel 10).
Bibelen fortæller også om den blinde mand ved Betsajda
og om en mand, der havde været blind fra fødslen, som
begge kom til at se (Markusevangeliet kapitel 8 og
Johannesevangeliet kapitel 9).
Kunne den slags gerninger kun finde sted på Jesu tid for
ca. 2000 år siden? Jesus sagde i Johannesevangeliet 14:12:
”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror på mig,
han skal også gøre de gerninger, jeg gør, ja, gøre større
gerninger end dem, for jeg går til Faderen.” Siden åbningen
af Manmin Centralkirke har medlemmerne været vidner
til helbredelse af både synsnedsættelse i forskellig grad og
fuldkommen blindhed.
Da søster Maria Rodriguez Dominguez var 12 år,
skete det følgende: Hun mistede fuldkommen synet
på det højre øje på grund af høj feber, hvilket hun
havde haft flere gange, siden hun var to år. Hun fik en
hornhindetransplantation, men kunne ikke engang se lys.
Da Dr. Jaerock Lee besøgte Honduras for at gennemføre
Den Forenede Kampagne i Hondura 2002, ledte han også
et vækkelsesmøde i kirken La Cosecha. Søster Maria
deltog i mødet og blev helbredt gennem Dr. Lees bøn: Hun
fik synet tilbage.
Broder Kunwi Park var 15 år, da han mistede synet
fuldkommen på venstre øje. Han led af betændelse i
regnbuehinden og havde hornhindeløsning, efter at han
var blevet opereret for grå stær, og det førte til atrofi af
øjenæblet. Det skyldtes, at hans højre hornhinde var blevet
beskadiget, da han blev født. Lægen havde sagt, at det ikke

kunne helbredes, og at han måtte klare sig med det venstre
øje. Gennem Dr. Lees bøn blev begge problemer dog
helbredt, og broder Kunwi fik synet tilbage på begge øjne.
Søster Elizabeth Nakumika i Kenya var 27 år, og havde
mange vanskeligheder, fordi hun var blind. Men efter at
hun modtog en bøn med lommetørklæde, begyndte hun at
kunne se lys, og senere kom hun også til at se mennesker
og ting.
Den 8. august 2016 var der en eksplosion af helbredende
gerninger ved det Guddommelige Helbredelsesmøde
under Manmin Sommerrefugium 2016. Gennem Dr. Lees
bøn blev mange forskellige sygdomme helbredt, inklusiv
kræft, hjerneskader, taleforstyrrelser, hørenedsættelse og
vanskeligheder med at gå. Der var især mange sygdomme
relateret til øjnene, der blev helbredt.
Diakonisse Namsoon Park på 70 år, sogn 14, havde grå
stær og blev opereret på begge øjne i 2012. Men hun led
stadig af dårligt syn på det højre øje. Det fik hende ofte til
at svaje, når hun gik, og til tider faldt hun. Under Manmin
Sommerrefugium 2016 modtog hun Dr. Lees bøn. Så
oplevede hun et klart lys i øjnene, og de symptomer, som
havde generet hende, forsvandt. Hun blev endda i stand til
at se selv de ting, som var langt væk (foto 1).
B r o d e r J u n g wo o C h e o n p å 12 å r f r a M a s a n
Manminkirke kunne ikke se farver, for han havde
amblyopi (dovent øje) på grund af en forstyrrelse i
keglecellerne og det visuelle system. Da han modtog Dr.
Lees bøn, oplevede han pludselig lyset som meget klart, og
en undersøgelse viste senere, at han var blevet helbredt for
dovent øje (foto 2). Broder Kyunchan Yeon på 16 år havde
en medfødt skelen, også kaldet strabisme. Alting så sløret
ud for ham, og tingene overlappede hinanden. Han måtte

kigge sidelæns på tingene for at se dem ordentligt. Men
han blev helbredt ved Dr. Lees bøn, og han blev i stand til
at se lige frem uden at skele (foto 3).
Diakonisse Myeongseon Park på 78 år fra Changwon
Manminkirke oplevede, at hende højre øje blev svagere
for omkring 3 år siden. Til sidst kunne hun næsten ikke
se med dette øje. Hun led også af natteblindhed på begge
øjne, så hun kunne ikke gå nogen steder om aftenen. Men
efter hun modtog Dr. Lees bøn, begyndte hun at se klart
med højre øje. Hun blev også helbredt for natteblindhed
(foto 4).
Seniordiakonisse Jeonghee Bae på 51 år, sogn 1, blev
helbredt for allergi og kløe i øjnene (foto 5). Broder Kyetae
Lee på 66 år, sogn 19, havde fået to operationer på grund
af forkalkning af nethinden, men alting så stadig sløret ud
for ham. Efter bønnen for de syge blev han dog helbredt
for sine symptomer (foto 6).
Utallige medlemmer har fået deres gode syn igen.
Diakon Hyungmo Kim på 54 år, sogn 15, bemærkede, at
hans syn blev stadig dårligere. Han ransagede sig selv og
forberedte sig på refugiet med anger og længsel. Gennem
Dr. Lees bøn under refugiet blev diakonens syn forbedret
fra 0,7/0,5 til 1,0/1,0 (foto 7).
Diakon Yihee Song på 58 år, sogn 28, blev helbredt
for langsynethed. Han kunne derefter læse Bibelen uden
forstørrelsesglas (foto 8). Seniordiakonisse Ahran Lee
på 49 år, sogn 5, blev helbredt for bygningsfejl (foto 9)
og diakonisse Jeongrye Yang på 73 år, sogn 31, blev
helbredt for nærsynethed og kom til at se klart (foto 10).
Ud over disse personer var der mange flere, som fik
deres gode syn igen, og de har aflagt vidnesbyrd overfor
Verdensnetværket for Kristne Læger.
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Jeg er den, jeg er

Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

”Gud svarede Moses:
’Jeg er den, jeg er!’
Og han sagde: ’
Sådan skal du sige til israelitterne:
Jeg Er har sendt mig til jer’”
(Anden Mosebog 3:14).

●●●

Det er meget vigtigt i vores kristne liv
at forstå hvem Gud er.
Nogle troende siger med deres læber,
at de tror på Gud, men de mærker ikke
hans kærlighed og har ikke nogen
sikkerhed om frelse. Det er først, når vi
kender Guds oprindelse, at vi kan have
et nært forhold til ham og leve et liv
fuldt af Ånd med sikkerhed om frelsen.
1.Gud er uden begyndelse og
uden ende, ”Jeg er den, jeg er”
I alt, som mennesket har lært og
oplevet, er der altid en begyndelse og
en ende. For eksempel har både dyr og
mennesker en begyndelse og en ende.
Deres begyndelse markeres ved fødslen
gennem deres forældre, og deres ende
kendetegnes ved, hvornår og hvordan de
dør. Uanset hvor gammel en genstand
end måtte være, så er den blevet
fremstillet på et bestemt tidspunkt af
nogen, og alle historiske hændelser har
en begyndelse og en afslutning.
Derfor er der nogle mennesker som
spørger: ”Hvem har skabt Gud?” eller
”Hvornår er Gud kommet og hvad var
der før ham?” Og nogle mennesker
spekulerer på, hvordan Gud blev skabt
og om der er et begyndelsestidspunkt
for hans eksistens. Men hvis Gud
Skaberen, den Absolutte, rent faktisk

havde en begyndelse, så ville det i sig
selv være meget bizart.
Hvis Gud var begyndt at eksistere på
et bestemt tidspunkt i historien, ville
folk indlysende nok tænke, at nogle ting
ville havde været der forud for Gud, og
at der var sket nogle ting, før han kom.
Men Gud ville hverken være Skaberen
eller den Absolutte, hvis nogen anden
havde skabt ham eller ligefrem født
ham. Så hvis Gud virkelig er absolut og
fuldkommen, så kan han hverken have
en begyndelse eller en ende, og han må
eksistere af sig selv.
Angående hvem Gud er, sagde han
til Moses i Anden Mosebog 3:14: ”Jeg
er den, jeg er!” Der var ikke nogen,
der fødte ham eller skabte ham. Gud
har været til stede til evig tid, fra tiden
før evigheden og i al evighed (hinsides
evigheden).
2. Gud eksisterede som lys og lyd,
men han blev Treenigheden af Gud
Fader, Gud Søn og Gud Helligånden
Hvilken form eller hvilket billede
havde den oprindelige Gud, som har
været til stede siden før evigheden?
I Johannesevangeliet 1:1 læser vi: ”I
begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos
Gud, og ordet var Gud.”
Betegnelsen ”i begyndelsen” henviser
her til tiden før tingene i universet blev
skabt, da Gud eksisterede helt alene.
Det symboliserer en tid, som en simpel
skabning som mennesket aldrig ville
kunne forstå med sin begrænsede
e r f a r i n g o g v i d e n . Ve d r ø r e n d e
denne Gud, som var til stede ved
sig selv fra før evigheden, fortæller
Johannesevangeliet 1:1 os at ”Ordet
var Gud.” Han havde endnu ikke taget
nogen særlig form, men eksisterede som
Ordet selv, og dette var ”lyden”.
Første Johannesbrev 1:5 fortæller os
desuden: ”Og dette er det budskab, som
vi har hørt af ham og bringer videre til
jer: Gud er lys, og der er intet mørke i
ham.” Der er her en åndelig betydning
indlejret i ordene ”lys” og ”mørke”.
Ordet ”mørke” indbefatter alt det, som
ikke er sandt, men i stedet uretfærdigt,
lovløst og syndefuldt, mens ordet ”lys”
henviser til alt, som er sandfærdigt,
såsom kærlighed, godhed, retfærdighed
og lignende. Men Gud var ikke alene
”lys” i den åndelige betydning. Han
eksisterede også som lys i tiden før
skabelsen.
Gud, som er Ordet, eksisterede midt
i dette smukke og forunderlige lys

med en klar og gennemsigtig lyd. Han
eksisterede midt i et ufatteligt smukt
lys og som en gennemsigtig, blid, blød,
majestætisk og tordenlignende stemme,
der rungede gennem hele universet.
Da den rette tid var inde, fik Gud,
der havde eksisteret som lys og lyd,
ønsket om at skabe mennesket; han
ønskede at have nogen, som han
kunne leve i gensidig kærlighed
med. For at gennemføre sin plan
for den menneskelige kultivering,
omdannede Gud Oprindelsen sig til Gud
Treenigheden: Gud Fader, Gud Søn og
Gud Helligånden.
Fra da af påtog Gud Oprindelsen sig
det mere konkrete billede som Gud
Treenigheden. Og da det er nedfældet i
Første Mosebog 1:26, ved vi, hvordan
han så ud: ”Lad os skabe mennesker
i vort billede, så de ligner os!” Med
andre ord skabte Gud Treenigheden
mennesket i sit eget billede. Menneskets
ydre fremtræden blev skabt i Guds
billede og menneskets hjerte blev skabt
for at efterligne Guds hjerte. Dog er det
sådan, at fra det tidspunkt, hvor Adam
syndede, har menneskets hjerte ændret
sig til det værre, og det har gradvist
fjernet sig mere og mere fra Gud.
3. Kun ”Jeg er den, jeg er” er mål
for vores tilbedelse
Til forskel fra mennesket, som er en
simpel skabning, eksisterer Gud af sig
selv fra evighed og til evighed. Kun
”Jeg er den, jeg er” er den sande og
fuldkomne Gud, og kun han kan være
mål for vores tilbedelse og kærlighed.
Men nogle mennesker kender ikke
denne Gud, og de tilbeder derfor
afguder, som er blevet fremstillet af
mennesker. Disse individer danner
forskellige objekter af guld, sølv, træ
eller sten, og så bukker de endda foran
dem!
Prøv at forestille dig, at dit eget barn
ikke kunne genkende dig, men i stedet
gik hen til fremmede og begyndte
at kalde dem ”Mor” og ”Far”. Hvor
ville du blive dybt skuffet og såret! På
samme måde kan man forestille sig, at
Gud Skaberen bliver skuffet og såret,
når man tilbeder afguder, som er blevet
fremstillet af et menneske. Det er derfor,
Gud afskyr afgudsdyrkelse.
I Anden Mosebog 20:3-5 siger Gud
til os: ”Du må ikke have andre guder
end mig. Du skal ikke lave dig noget
gudebillede i form af noget som helst
oppe i himlen eller nede på jorden eller

i vandet under jorden. Du må ikke
tilbede dem og dyrke dem, for jeg,
Herren din Gud, er en lidenskabelig
Gud. Jeg straffer fædrenes skyld på
børn, børnebørn og oldebørn af dem,
der hader mig.” For kun vores Gud, som
siger: ”Jeg er den, jeg er”, er den sande
guddom, og vi må tilbede ham og tjene
ham.
Der er endnu en ting, man skal huske
på her. Frelseren Jesus, som kom ind i
denne verden, er den samme som Gud
Skaberen. Ingen mand eller kvinde
kunne være hans far eller mor. Da Jesus
kom ind i denne verden for at blive
frelseren, påtog han sig naturligvis kød,
og han blev født af en jomfru.
Ikke desto mindre kan vi læse i
Matthæusevangeliet 1:18: ”Hans mor
Maria var forlovet med Josef, men
før de havde været sammen, viste det
sig, at hun var blevet med barn ved
Helligånden.” Grunden til at Maria her
omtales som Jesu ”mor” er, at dette
evangelium er blevet nedfældet af en af
Jesu disciple. Jesus blev ikke født med
arveanlæg, som blev viderebragt til ham
fra Josefs sperm eller Marias æg. Han
blev undfanget ved Helligåndens kraft.
Gud brugte bare Jomfru Maria som et
redskab til at bære Frelseren.
Mange steder i Bibelen ser vi, at Jesus
kalder Jomfru Maria for ”kvinde”, men
ikke for ”mor”. Der er faktisk ikke
nogen steder, hvor han kalder hende for
”mor”. Ingen kvinde, som er en simpel
skabning, kan nogensinde blive mor
til Gud Skaberen. Nogle mennesker
tilbeder og priser Jomfru Maria som
om, de tilbad Gud selv. Men her må vi
huske, at en almindelig skabning aldrig
kan være genstand for vores tilbedelse.
Vi må altid huske, at der ikke er noget
andet end Guds Treenigheden, som
for alvor kan være genstand for vores
tilbedelse.
Kære brødre og søstre i Kristus. Gud,
”Jeg er den, jeg er”, eksisterede som lys
og lyd i begyndelsen. For at opnå sande
børn, som han kunne leve i gensidig
kærlighed med til evig tid, skabte
han mennesket og påbegyndte den
menneskelige kultivering. Med henblik
på den menneskelige kultivering måtte
han tage form som Guds Treenigheden.
Jeg beder i Herrens navn om, at du altid
vil huske, at Gud Skaberen er den eneste
sande skaber, og at det kun er ved at
tilbede ham, at man kan føre et velsignet
liv i Kristus.
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Korsets betydning
Trækorset siges at være symbol for Kristendommen. Det skyldes, at korset står for Guds kærlighed,
det vil sige forsynet for frelsen gennem Jesus Kristus. Ved at forstå den åndelige betydning af korset,
kan vi leve i overensstemmelse med Guds vilje og blive hans sande børn.
Lad os se nærmere på betydningen af korset.

For det første repræsenterer korset ”velsignelse”
I a n t i k ke n v a r ko r sf æ s t el s e e n f r yg t el ig s t r a f
for de forbr yde re, som havde begå et ut i lg ivel ige
lovovertrædelser. Vor Jesus blev korsfæstet på korset på
denne måde, på vegne af synderne, som var under den
åndelige lovs forbandelse (Galaterbrevet 3:13).
” L oven s forba ndelse” henv iser t il forba ndelsen
g e n n e m d e n å n d e l i g e l o v, s o m e r n e d f æ l d e t i
Romerbrevet 6:23, hvor der står, at ”syndens løn er
død.” Siden Adam begik ulydighedens synd, har alle
hans efterkommere arvet denne synd og alle mennesker
er blevet syndere, for vi bliver alle født med denne
a r vesy nd. Det bet yder, at alle men nesker sy nder,
hvilket fører til den åndelige død, fordi synden løn er
død.
Hvis nogen forsøger at befri alle disse ”syndere” fra
at blive forbandet gennem loven, må han selv betale
prisen for denne forbandelse. Derfor lod Gud Jesus

hænge på et trækors, som symboliserer forbandelsen.
Desangående sagde Jesus til Nikodemus
i J o h a n n e s e v a n g e l i e t 3:14 -15: ” O g l i g e s o m
Moses oph øjede sla ngen i ørkenen, såd a n skal
Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal
have evigt liv i ham.”
Jesus overvandt den fjendtlige Satans autoritet ved at
tage korset. Da den fjendtlige Satan slog den syndefri
Jesus ihjel, brød han den åndelige lov, og dermed kunne
Jesus genopstå fra de døde. Derfor er det at se op til
Jesus på korset, det samme som at se med troen, at den
fjendtlige Satans autoritet er død.
Selv om Jesus hang på korset, der var symbol for
forbandelsen, så kan vi se med troen, at vi kan få det
evige liv i gave. For de af os, som tror på Herren, er
korset derfor ikke længere symbol på forbandelse, men
derimod på velsignelse.

For det andet har korset betydningen ”offer”
Desangående siger Hebræerbrevet 9:12: ” ….og ikke
med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod, gik
han én gang for alle ind i det Allerhelligste og vandt
evig forløsning.” I Hebræerbrevet 9:22 står der, at uden
blodsudgydelse er der ingen tilgivelse af synder. Jesus
måtte bløde for at forløse os fra synden. For at befri os, som
var slaver af synden, og gøre os til Guds børn, betalte han
offerets frygtelige pris.
Den pisk, der blev brugt som en del af korsfæstelsen, var
anderledes end en almindelig pisk. Metalkugler, skarpe
knogler og stålstykker var viklet ind i hinanden og stak
ud under overf laden. Når man blev pisket, ville man få
alvorlige skader, og kødet ville blive revet i stykker eller
ligefrem flået af kroppen. Når musklerne blev revet løs, hang
de ned af kroppen. På grund af den voldsomme blødning,
faldt blodtrykket, og forbryderen nærmede sig en tilstand
af hypovolæmisk shock. Da kroppen havde miste så meget
blod, havde den behov for væske, og forbryderen følte sig
meget tørstig.
Fo r b r yd e r e n s k u l l e s e l v b æ r e t r æ k o r s e t h e n t i l
henrettelsespladsen. Et typisk trækors var 2 meter langt,
og det vejede 40 kg eller lidt over 100 pund. Og den, som

skulle korsfæstes, var svag. Hans krop var blevet f lået i
stykker under piskningen. Men han skulle alligevel bære
det tunge kors. Derefter blev han fastgjort til korset ved
at blive sømmet gennem hænder og fødder. Sømmene var
store. De var omkring 13 til 18 cm lange (7 til 9 tommer).
Han blev fastsømmet over håndleddet. Fødderne blev lagt
over hinanden og blev fastsømmet mellem den anden og
den tredje mellemfodsknogle. Nerverne blev fuldkommen
ødelagt.
Når forbryderen hang på korset med hænder og fødder
fastsømmet, var armene strakt ud, og knoglerne blev adskilt.
Begge skuldre gik af led. På grund af kroppens vægt blev
begge arme og skuldre trukket nedad, og det blev vanskeligt
at trække vejret. De korsfæstede kunne ikke få ilt nok. Så
blodet havde en overvægt af kuldioxid, og hjertet pumpede
uregelmæssigt. Moderne videnskab vurderer, at offeret for
korsfæstelsen må have besvimet på korset omkring 1000
gange. Og i sidste ende døde forbryderen så.
Korsfæstelsen var en straf, som påførte offeret den værst
tænkelige smerte. Og vores Jesus led under netop denne
korsfæstelse. Vi skal indgravere i vores hjerte, at han
gennemgik dette store offer for os.

For det tredje betyder korset ”kærlighed”
I Fø r ste Joha n nesbrev 4:10 st å r de r: ” De r i best å r
kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har
elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder.”
Det skyldes, at han elsker os, dig og mig. Vi skal huske, at
Gud elsker os i den grad, at han har givet os sin enbårne
søn Jesus på korset som sonoffer.
Gud vidste allerede, at Jesus ville opleve en frygtelig
smerte i denne verden. Der var kun én grund til, at han
lod Jesus tage korset. Det var på grund af hans kærlighed
til os mennesker. Det var den eneste måde til at frelse
synderne. Og det var en måde, som den fjendtlige Satan
aldrig ville gennemskue. Med en offerkærlighed, som
overskrider retfærdigheden, åbnede Jesus vejen til frelse

for menneskeheden.
Nå r som helst v i se r kor set , sk al v i hu ske de n ne
kærlighed. Vi skal huske, at Gud elsker os i den grad,
at han har givet os sin enbårne søn Jesus på korset. De
mennesker, som mærker og forstår denne kærlighed i deres
hjerter, vil leve deres liv på en helt anden måde end dem,
som ikke forstår.
Apostelen Paulus bekender i Galaterbrevet 2:20: ”Jeg
er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men
Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen
på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig.”
De mennesker, som forstår denne kærlighed fra korset, skal
leve deres liv i tro og følge Herrens vilje til hans herlighed.
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”Jeg kan trække
vejret og gå godt!
Det er som en drøm!”
Diakonisse Youngji Kim, 64 år, sogn 30, Manmin Centralkirke

Jeg havde hjertearytmi i lang tid. Den 26. februar 2016 lagde jeg mig
ned for at slappe af. I det øjeblik, jeg rejste mig, kunne jeg mærke, at
den højre side af min krop blev lammet. Jeg blev følelsesløs, og var
ikke i stand til at stå. Ved hjælp af min venstre hånd kunne jeg modtage
seniorpastor Dr. Jaerock Lees bøn, som var gemt på min mobiltelefon, og
jeg ringede til min datter for at snakke om min tilstand.
Jeg blev kørt på hospitalet i ambulance. Der blev jeg diagnosticeret
med et slagtilfælde, og jeg blev lagt på intensivafdelingen. Min datter
ringede til medlemmerne af min celle og bad dem om at bede for mig.
Jeg ly t tede konst ant til
seniorpastorens bøn for de
syge. Jeg angrede alt det,
jeg ikke havde gjort rigtigt
i Guds øjne, og at jeg ikke
havde tjent andre men i
stedet dømt dem.
Næste morgen skete der
et mirakel. Da lægen bad
mig om at løfte højre hånd,
g jorde jeg det. Jeg blev
overført til en almindelig
sengeafdeling. Men jeg
k u n ne st a d ig hverken
spise, vaske mig eller gå på
toilettet uden min datters
hjælp.
Den 29. februar var første
dag for det særlige Daniel
Bønnemøde. Jeg modtog
senior pastorens bøn om
velsignelser via GCN (www.gcntv.org). Derefter kom jeg mig hurtigt og
blev udskrevet fra hospitalet i løbet af en uge.
Den 20. marts kunne jeg selv gå, og det var jeg meget taknemmelig
over, men jeg måtte stadig støtte mig til en krykke. Jeg forberedte
Kvindemissionens Gudstjeneste for Hengivenhed af hele mit hjerte. På
dagen for gudstjenesten trykkede jeg seniorpastorens hånd. I samme
øjeblik kunne jeg mærke, at jeg fik styrke i mit højre ben og jeg kunne
nu gå bedre, selv om jeg stadig brugte krykken.
Søndag den 10. april ved morgengry viste seniorpastorens sig i min
drøm. Han tog min hånd med øjnene fulde af tårer og sagde, at jeg skulle
rejse mig. Da jeg vågnede, havde mit ben fået endnu mere styrke, og jeg
blev endelig i stand til at gå uden krykke. Halleluja!
Den 26. maj deltog jeg i gudstjenesten på seniorpastorens fødselsdag.
Da jeg så ham ved alteret, begyndte jeg at græde, og jeg havde det som
om, mit hjerte var i brand. Det holdt først op, da gudstjenesten sluttede.
Derefter begyndte min puls at slå med større energi, og hele min krop
fik større styrke. Jeg blev i stand til at gå på trapper uden at miste vejret.
Tidligere havde jeg haft svært ved at gå på trappe, og jeg havde været
nødt til at stoppe flere gange, fordi jeg ikke kunne få vejret.
Ved seniorpastorens bøn under Manmin Sommerrefugium i august
2016 blev jeg desuden helbredt for myodesopsi (uklarheder i synet). Jeg
fik endda et godt syn, sådan at jeg blev i stand til at læse små bogstaver,
selv om jeg tidligere havde været nødt til at bruge forstørrelsesglas. Jeg
takker og ærer Gud, som velsignede mig, for han øgede min tro med sin
store kærlighed.

”Jeg blev helbredt
for dermatitis, som jeg havde
lidt af i 15 år!”
Broder Phil Vovo, 25 år, Ile-de-France Manminkirke

Jeg havde lidt af atopisk dermatitis (børneeksem), siden jeg var 8 år
gammel, dvs. i de sidste 15 år. Lægerne sagde, at der ikke var nogen
mulighed for fuldkommen helbredelse. Det eneste de gjorde, var at give mig
indsprøjtninger af kortison (et hormon) for at mindske smerterne. Når det var
meget alvorligt, kunne jeg hverken spise, sove eller koncentrere mig om mine
studier. Jeg kæmpede mod sygdommen i lang tid, men forsøgte at lade være
med at vise andre min smerte. Så folk omkring mig vidste ikke noget om det.
Jeg studerede hårdt med min families hjælp og med tro på, at Gud er med
mig.
Gud ske lov blev jeg optaget på Grandes Ecoles University, som ellers
kun optager nogle få personer fra eliten. Jeg blev endda velsignet med et
stipendium, praktik i et stort firma og gode evner for studierne. I 2012
begyndte min mor at lytte til Dr. Jaerock Lees prædikener, som hun havde
hørt om gennem en kollega. Hun fik stor nåde og foreslog mig, at jeg også
skulle lytte til dem. Jeg begyndte at deltage i gudstjenesterne i Manmin
Centralkirke over internettet.
I maj 2014 hørte jeg, at pastor Heesun Lee, verdensomspændende
vejledningspastor, skulle komme til Belgien, og jeg tog af sted til mødet.
Med længsel i hjertet modtog jeg en bøn med et lommetørklæde, som
seniorpastoren havde bedt over (Apostlenes Gerninger 19:11-12). Jeg holdt op
med at tage min medicin. En uge senere begyndte Guds gerning at finde sted.
De tykke skorper på min hud faldt af, og der blev dannet ny hud inden under.
Det var som en drøm, for der var ikke nogen medicin, som havde virket på
mig. Gud gjorde det, som hverken mennesker eller medicin kunne klare; kun
Gud kan udføre en så forbløffende gerning.
I juni 2014 besøgte jeg Manmin Centralkirke sammen med mine forældre
og udtrykte min tak overfor seniorpastoren. Så modtog jeg hans bøn direkte.
Jeg badede mig i Muan ferskvand under mit besøg i Muan, og derefter blev
min hud bedre og blødere. Efterhånden som tiden gik, blev min hud blødere
og de sidste spor efter arvævet forsvandt. Halleluja!
I juli 2016 besøgte jeg Manmin Centralkirke sammen med min mor under
min ferie (foto). Jeg deltog i alle gudstjenesterne og Daniel bønnemøderne.
Jeg blev fuld af Helligånden og fik større håb om Ny Jerusalem.
Jeg takker og ærer Gud, som har tilladt mig at leve dette værdifulde liv.

Trosbekendelse
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.
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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.

”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)
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