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Guds eksplosive kraft,

hvorved intet er umuligt, 
viste sig ved Manmin Sommerrefugium 2017!

Fra d. 7. t il d. 10. august 2017 
blev Manmin Sommer ref ugium 
af holdt  i  Deong y usan Resor t  i 
Muju ,  Jeonbu k  prov i n s ,  u nde r 
hovedtemaet  ”K raf t ”.  I  å r  kom 
deltagerne fra 37 forskellige lande. 
Temperat u ren blev kont rol leret 

gennem gerninger med vind, regn 
og skyer, hvorved folk på refugiet 
kunne nyde et køligt og behageligt 
ve j r,  s e lv  om de r  b lev  va r s le t 
hedebølger i nærliggende områder. 

Sen ior pastor  Dr.  Jaerock Lee 
bad særligt for folk med mentale 

l idelser,  hvi lket  er et  voksende 
problem i det moderne samfund. 
M a n g e  m e n n e s k e  f r a  K o r e a 
og and re lande blev sat  f r i ,  og 
medlemmerne besluttede sig for at 
blive åndelige krigere, som skinner 
i denne sidste tid, der er så fuld af 

synd. 
Mange mennesker blev helbredt 

for sygdomme og skader såsom 
b e n b r u d ,  a n s i g t s l a m m e l s e , 
hypotyreose og pludselig døvhed. 
Mange døve medlemmer kom til at 
høre. 

J e g  d e l t o g  i  M a n m i n 
S o m m e r r e f u g i u m  2 016  f o r 
første gang, og jeg blev ramt af 
åndelig ærefrygt. Alt fungerede 
på systemat isk vis, og det var 

perfekt. Kirkens medlemmer og 
medarbejdere a rbejdede hårdt 
med hjer ter fulde af kærlighed 
t i l  k i rken og hy rden.  Det  va r 
forbløffende at se både pastorer 
og medlemmer bede indtrængende 
hver aften. 

Jeg kom t i lbage t i l  Man min 
Som me r ref ug iu m i  å r,  og  nu 
forstår jeg bedre ”Manmin”. Jeg 
k u n ne  mærke  med lem mer nes 
store længsel efter manifestation 
af  teg n ,  undere og k raf t f u lde 
gerninger gennem Dr. Jaerock 
Lee. Og i overensstemmelse med 
deres længsel og forventninger 
var der mange tegn, undere og 
kraftfulde gerninger, som fandt 
sted gennem Dr. Lees bøn. 

Budskabet den første aften var 
vidunderligt. Og jeg lærte meget 
af at se, hvordan dæmonerne blev 
drevet bort gennem bønnen. Dr. 
Lee forklarede detaljeret, hvorfor 
og hvordan dæmoner besæt ter 
folk, og hvordan man uddriver 
dem. Jeg f ik store velsignelser 
gennem hans forklaringer. 

Ve j r e t  v a r  k ø l i g t  o g  r e t 
behagelig t. Temperaturen blev 
kontrolleret alt efter situationen. 
Mange mennesker blev helbredt 
f o r  d e r e s  s yg d o m m e  o g  b a r 
vidnesbyrd. Jeg følte mig virkelig 
lykkelig over at se disse tegn, 
undere og kraftfulde gerninger. 

På  a nden  d ag  blev  Ma n m i n 
A t l e t i k s t æ v n e  a f h o l d t .  J e g 

m æ r k e d e  d e n  s t æ r k e  e n h e d 
mellem Manmins medlemmer. 
D e  v a r  é n  i  k æ r l i g h e d .  P å 
t redje  dag blev jeg forbløf fet 
over at se den storslåede scene 
t i l  Lovsang og Tilbedelse ved 
Lejrbålet. Hvordan er det muligt 
for en kirke at afholde en så stor 
begivenhed på så ordentlig vis?! 
Teknologien, scenen, lysene og 
musikken var alle forbløffende, 
men åndeligheden var det, der 
imponerede mig allermest. 

J e g  h å b e r ,  a t  m i n  k i r k e s 
m e d l e m m e r  v i l  e l s k e  G u d 
a f  h j e r t e t  l i ge s o m  M a n m i n s 
med lem mer  og  a t  de t  hel l ige 
budskab vil blive udbredt endnu 
mere!

”Manmin er perfekt!”
pastor Aleksandr Samonov, 

Biskop i Kaliningrad Pastorforening 
i Rusland
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Hele menneskeheden var blevet 
syndere. Jesus kom til jorden og tog 
de mange lidelser på sig for at forløse 
menneskene fra deres synder. Hvis vi 
har detaljeret kendskab til, hvad han 
gjorde for os, kan vi for alvor indse 
dybten af Guds kærlighed og føre et 
entusiastisk kristent liv. Lad os nu se 
nærmere på forsynet bag, at Jesus bar en 
tornekrone. 

1. Grunden til at Jesus bar en 
tornekrone og udgød sit blod

Da Jesus er Guds søn, ville det være 
helt naturligt, at han bar en krone til ære 
og værdighed. Men han bar en stikkende 
tornekrone midt i alle sine lidelser. 
Mens de lange og stikkende torne stak 
ind i Jesu hoved, blev smerten fra hans 
hovedbund, som blev fl ænset i stykker, 
ledsaget af blodet, som strømmede ned 
af hans ansigt. Hvorfor bar Jesus en 
tornekrone og udgød sit blod? Det var 
for at opnå tilgivelse for de synder, som 
mennesker begår gennem deres tanker. 

M e n n e s k e t s  h j e r n e  e r  e t 
hukommelseslager, som oplagrer og 
anvender viden. Al den information, 
som et individ har set, hørt og lært fra 
fødslen, bliver oplagret med en vis 

grad af følelse, og dette er ”viden”. De 
omstændigheder og det miljø, som folk 
opvokser i, er forskellige fra menneske 
til menneske. Selv om to personer er 
blevet opdraget af samme mennesker og 
i samme miljø, vil de følelser, hvormed 
de hver især tager imod informationer, 
være forskellige, og de vil derfor have 
forskellige værdisæt og standarter, som 
de bruger til at skelne mellem godt og 
ondt. 

”Tanker” er en reproduktion af viden 
alt efter behov. Da hvert individ har 
forskellig viden, vil de hver især tænke 
forskelligt, selv om de oplever de samme 
hændelser. Det er derfor, kulturen i et 
land, hvor der er kultiveret en bestemt 
viden, kan bliver udsat for kritik i andre 
lande. Det betyder, at det, du måske 
har lært som kulturelt upassende i dit 
hjemland, kan være normal opførsel i et 
andet land. Da de fleste af menneskets 
tanker i denne verden desuden er under 
Satans indflydelse, er de ofte i konflikt 
med sandheden. 

Hvis for eksempel nogen bliver 
rost, så regerer Satan med usandheden 
og giver andre mennesker følelser af 
utilfredshed eller ubehag. Hvis folk 
kun havde sand viden, så ville Satan 
ikke være i stand til at kontrollere deres 
tanker; de ville i stedet altid glæde sig 
over sandheden. Så vi bør flittigt lytte 
til Ordet og gøre det til vores brød. Vi 
kan transformere os ved at tilbede Gud i 
ånd og i sandhed, og så vil vi tage imod 
Ordet med ”Ja” og ”Amen”. 

 2. Sådan skiller vi os af med 
synder, der begås i tankerne, og får 
åndelige tanker

Når folk lytter til Guds ord, vil mange 
mennesker sige ”Amen”, når budskabet 
er i overensstemmelse med deres tanker. 
Men hvis det ikke stemmer overens med 
deres viden eller oplevelse, vil de måske 
ikke være lige så klar til at tage imod 
det. 

I Bibelen ser vi en scene, hvor Jesus 
fortæller sine disciple om forsynet for, 
at han skal tage korset, og Peter svarer: 
”Gud bevare dig, Herre!” Det kan måske 
lyde som en betænksom bemærkning 
i stor kærligheden til læreren, men 
Peters ord var et resultat af, at hans 
sind var optaget af det kødelige, som 
hindrer Guds vilje i at fi nde sted. Derfor 
irettesatte Jesus ham og sagde: ”Vig bag 
mig, Satan! Du vil bringe mig til fald. 

For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad 
mennesker vil” (Matthæusevangeliet 
16:23). 

Som det fremgår, er alle tanker, som 
strider mod Gud vilje, kødelige tanker. 
For kødelige mennesker kan dette 
kødelige sind virke klogt og godt, men 
det er fjendtligt overfor Gud og har intet 
med ham at gøre. I Romerbrevet 8:7 
står der: ”For det, kødet vil, er fjendskab 
med Gud; det underordner sig ikke Guds 
lov og kan det heller ikke”. Med andre 
ord skal vi skille os af med alle kødelige 
tanker og enhver viden og information, 
som vi gennem lang tid har anset for 
korrekt, hvis de er i konfl ikt med Guds 
vilje (Andet Korintherbrev 10:5). 

Siden jeg mødte Gud, har jeg aldrig 
tvivlet på hans ord ved at blande det med 
kødelige tanker. Jeg har troet uden tvivl, 
at Gud er almægtig, for jeg oplevede 
Guds kraft, da han helbredte mig for 
alle mine sygdomme på et øjeblik. Med 
denne tro har jeg sat min lid til Gud med 
bøn i alle situationer, og han har udført 
forbløffende gerninger, som jeg troede. 
Når vi sætter vores lid til Gud alene 
uden kødelige tanker, vil han helt sikkert 
arbejde for os. 

For at skille os af med alle de synder, 
vi begår i vores tanker, må vi først 
gøre vores hjerter hellige. I Første 
Johannesbrev 2:16 står der: ”For alt det, 
som er i verden, kødets lyst og øjnenes 
lyst og pral med jordisk gods, er ikke af 
Faderen, men af verden”.

Når hjertet er fuldt af ondskab og 
egenskaber, som kommer fra denne 
verden, er det naturligt for folk at have 
kødelige tanker. Når der er ”kødelig 
lyst”, vil verdslige længsler og ønsker 
om ting, der strider mod Guds vilje, 
virke indbydende. Folk vil helt naturligt 
søge at opfylde disse længsler, og når 
de bliver mere intense, vil syndefulde 
mennesker med sikkerhed udfører dem 
som kødelige gerninger (Galaterbrevet 
5:19-21). ”Øjnenes lyst” er en egenskab, 
som ophidser hjertet gennem det, 
personen ser, hører og oplever via de 
øvrige sanser, og som får vedkommende 
til at søge det kødelige i endnu højere 
grad. På grund af ”øjnenes lyst” bliver 
folk mere verdslige og søger i stigende 
grad lystfulde fornøjelser. 

”Pral med jordisk gods” er en 
egenskab, som stræber mod at prale 
med de fornøjelser, man har opnået i 
denne verden. Dette ”pral med jordisk 

gods” driver folk til at ophøje sig selv, 
prale, søge anerkendelse og stræbe efter 
berømmelse og autoritet. Når først man 
har skilt sig af med kødets lyst, øjnenes 
lyst og pral med jordisk gods, vil man 
være i stand til at rumme åndelige 
tanker, som behager Gud. 

 
3. Gud forbereder smukke kroner 

til os i Himlen
Da Jesus bar en tornekrone for os, er vi 

tilgivet de synder, vi begår i tankerne, og 
vi vil få smukke kroner, når vi kommer 
i Himlen. Der er fl ere forskellige kroner, 
som bliver forberedt til os. Det liv, vi har 
levet på denne jord, bestemmer hvilken 
type krone, vi hver især vil få. 

For eksempel er der ”uforgængelige” 
kroner, som gives til de mennesker, 
der har kæmpet for at skille sig af 
med synderne, efter at de har taget 
imod Herren og lyttet til sandheden 
(Første Korintherbrev 9:25); ”kroner 
med stråleglans” for mennesker, der 
har skilt sig af med deres synder, levet 
ved Guds ord og forherliget ham; og 
”livets kroner” for mennesker, som 
har elsket og æret Gud i allerhøjeste 
grad, har været trofaste indtil døden 
og har ofret sig ved at skille sig af med 
alle former for ondskab (Jakobsbrevet 
1:12; Johannesåbenbaringen 2:10). Der 
er også ”kroner af retfærdighed” for 
mennesker, som er blevet fuldkommen 
hellige og har udført deres gudgivne 
pligt med en tro, som er behagelig i 
Guds øjne (Andet Timotheusbrev 4:8). 

I Johannesåbenbaringen 4:4 nævnes 
det at de ”ældre” i Himlen bærer ”gyldne 
kroner”. De ”ældre” henviser her til folk, 
som har en guldlignende, uforanderlig 
tro, som Gud anerkender, og som er 
blevet fuldt ud hellige og trofaste på 
alle områder. Alt efter i hvilken grad, 
de er blevet hellige, og hvor trofaste de 
har været, vil Gud belønne dem med 
forskellige kroner. 

Brødre og søstre i Kristus. Jesus bar 
en tornekrone, og derved forløste han 
os ikke kun fra de synder, vi begår i 
tankerne, men gjorde det også muligt 
for os at opnå smukke kroner i Himlen. 
Jeg beder i Herrens navn, om at I vil 
ødelægge jeres kødelige tanker, som 
strider imod Gud, og adlyde ham 
med åndelige tanker, så I kan nyde 
herligheden i Himlen, der skinner som 
en sol. 

Forsynet bag Jesu tornekrone

”Soldaterne førte nu Jesus ind i 

gården, det vil sige statholderen 

borg, og sammenkaldte hele 

vagtstyrken. Så gav de ham en 

purpurkappe på, og de flettede en 

krone af torne og satte den på ham” 

(Markusevangeliet 15:16-17). 

Seniorpastor Dr. Jaerock Lee
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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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Min søn var autist. Han slog ofte hovedet mod 
muren, skreg og hidsede sig op. Når min mand og jeg 

talte til ham, svarede han ofte ikke. Han opfattede ikke, hvad der skete omkring 
ham. Han kunne slet ikke tale, og lavede i stedet lyde som et dyr. Det var meget 
udmattende at passe ham. 

Så deltog vi i Manmin Sommerrefugium 2016. Fra da af skreg han ikke længere, 
og han svarede os. Når vi sagde til ham, at han skulle lukke døren, gjorde han det. 
Når det regnede eller sneede, sagde han ”Regn!” eller ”Sne!”, selv om han tidligere 
ikke havde været i stand til at skelne mellem forskellige vejrtyper. Nu kunne han 
endda nævne forskellige typer af mad. 

Vi deltog i refugiet igen i år. Da min søn modtog bønnen ved Mødet for 
Guddommelige Helbredelse, var forbedringen endnu større. Han blev i stand til 
selv at tage bælte på og at kalde os for mor og far. Desuden blev han bedre til at 
udtrykke sig, og frem for alt havde han et smil om læberne. Jeg takker Gud. 

Jeg har lidt af depression, fra jeg var 16 år. Jeg 
levede dagligt med bekymringer og angst. Mit hjerte føltes 

mørkt og jeg havde mareridt hver nat. Jeg var letargisk, blev undersøgt på mange 
neuropsykiatriske hospitaler og tog mange slags medicin. Jeg forsøgte endda at 
begå selvmord to gange. 

Ikke desto mindre deltog jeg i helbredelsesmødet med lommetørklæder, som blev 
afholdt i juni 2017 med Pastor Heesun Lee, Pastor for Verdensvejledningen ved 
Manmin (Apostlenes Gerninger 19:11-12). Da mørket blev uddrevet gennem bøn, 
var jeg ikke syg længere og havde heller ikke mareridt. Nogen tid senere var der 
noget i min mave, der bevægede sig så kraftigt, at min ryg skubbede sig, og så kom 
der en sort, rund røg ud af munden på mig. 

Jeg ville gerne helbredes fuldkommen, så jeg forberedte mig på dette års 
refugium. En uge før refugiet drømte jeg, at Seniorpastoren lagde sine hænder på 
mit hoved, og at jeg så en rød fl amme. En anden blå fl amme brændte gennem hele 
min krop fra top til tå. Efter drømmen blev jeg overbevist om, at jeg var blevet 
helbredt. Og gennem Seniorpastorens bøn på refugiets første dag følte jeg, at jeg 
blev fuldkommen, så jeg bar vidnesbyrd fra scenen. Halleluja!

”Min søn blev helbredt for 
autisme!”

”Jeg blev helbredt for 
depression!”

Søster Yulia Gorelova, 41 år, 
Storbritannien 

Søster Yanggeum Shin, 23 år, 
Manminkirken i det Vestlige Busan

”Jeg blev sat fri fra 
dæmonens gerning!”

Juniordiakonisse Eunhyung Park, 47 år, 
Sogn 15, Manmin Centralkirke

Min kone Lau Mei Ung f ik pludselig vi rkelig 
dårlig ånde. Når hun blev vred og skældte ud, lugtede hendes 

ånde endnu værre. Hun var ikke i stand til at høre efter prædikerne under 
gudstjenesterne. Hun kunne ikke bede og begyndte at have dårlig hukommelse. 

Hun var vokset op i et ulykkeligt hjemmemiljø. Hendes bror havde Downs 
syndrom, så hendes forældre tog sig helt naturligt mere af ham, og hun følte sig 
afvist og overset af sin familie. Hun tænkte, at ingen elskede hende, og følte sig 
ofte misundelig. Hendes mor døde af livmoderkræft, da hun var 19, så hun levede 
i sorg og frygt, og satte mange amuletter op med forskellige billeder, inklusiv 
drager. Da hun var opvokset i sådan et miljø, hidsede hun sig let op og mistede 
kontrollen over sig selv. Til tider fi k hun frygtelige tanker om at slå andre eller tage 
deres liv ved kvælning. 

Dog begyndte hun så småt at mærke noget i sig, når hun lyttede til Seniorpastor 
Dr. Jaerock Lees budskaber. Fredagen før Sommerrefugiet 2017 så hun meget 
nervøs ud og bad mig om hjælp. Jeg bad for hende og forberedte mig til refugiet 
med længsel. 

Efter refugiets seminar begyndte Seniorpastoren at bede. Min kone forsøgte 
at holde sig for ørerne og hendes krop skælvede voldsomt. Hun begyndte at råbe 
højt som et lille barn: ”Mor! Mor!” Dæmonen af et lille barn blev åbenbaret, og 
dæmonen af hendes mor, som havde slået det lille barn ihjel, blev også åbenbaret. 
Men ved hyrdens kraft blev begge dæmoner drevet ud. Derefter var min kones 
ansigt helt anderledes; det skinnede. 

Ved hyrdens genskabelseskraft befriede Gud min kone, som 
havde lidt under dæmoner og ellers ville have fortsat med at 
lide. Han gav hende sand fred. Jeg takker Gud. 

    ”Hyrdens kraft     
   forandrede min kone!”

Broder Ting Chung Jenn, 29 år, Malaysia

ille barn ihjel, blev også åbenbaret. 
drevet ud. Derefter var mininin kkkkonesss 

Gud min kone, sooomomommmmmmommmom  
 fortsat med atttt 

Jeg havde smerter i mine ben og fi k epileptiske anfald. 
Så jeg ville gerne helbredes og angrede, men jeg levede stadig 

ikke ved Ordet. På grund af smerterne i benene måtte jeg gå med krykker. Men så 
fortalte Seniorpastor Dr. Jaerock Lee, at under det følgende sommerrefugium ville 
folk med mentale sygdomme og besættelse af onde ånder blive sat fri og helbredt. 
Da jeg hørte dette, forberedte jeg mig af hele mit hjerte. 

Jeg afholdt en morgenmadsfaste og lyttede til Seniorpastorens prædiken 
”Budskabet fra korset”. Jeg deltog også i Helbredelsesmøderne i Manmin 
Bønnecenter for Guddommelig Helbredelse og angrede min fortid. En dag modtog 
jeg Seniorpastorens bøn for de syge. Pludselig hørte jeg en lyd. Den sagde: ”Jeg vil 
ikke gå ud! Jeg vil forhindre dig i at deltage i refugiet! Ødelæg den maskine, som 
spiller båndoptagelsen af bønnen for de syge!” Og så fi k jeg hovedpine. Jeg indså, 
at der var noget i mig. 

Da Seniorpastoren bad under refugiets Møde for Guddommelig Helbredelse, 
begyndte min krop at skælve. Jeg blev bange og fik så voldsom hovedpine, at 
jeg besvimede. Senere hørte jeg om den dæmon, der havde været i mig. Hun var 
blevet udelukket og udstødt af sine kammerater, da hun gik i skole. Da hun var ude 
af stand til at udholde ensomheden, begik hun selvmord. Hun havde besat mig, 
fordi jeg altid havde følt, at jeg var blevet misbrugt af min familie, og at de havde 
overladt mig til mig selv. Jeg havde endda tænkt på at begå selvmord. 

Jeg kunne ikke fi nde nogen mening med mit liv og der var ikke 
noget, jeg havde lyst til at foretage mig. Jeg så ting, jeg ikke 
skulle have set, og blev afhængig. Samtidig hørte jeg en 
hvisken, der føltes varm for mig. Jeg endte med at 
tage imod dæmonen. Men ved hyrdens kraft blev 
den uddrevet og jeg blev fri for epilepsi og smerter 
i mine ben. Nu kan jeg gå og løbe uden smerter. 
Halleluja!

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  
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Før Manmin Sommerrefugiet 
2017 læste jeg Seniorpastor 
D r.  Ja e r o ck  L e e s  b og 
Budskabet fra Korset og 
Gud Helbrederen, og jeg 
bad og fastede for at få svar 

og helbredelse. På refugiets 
f ø r s t e  a f t e n  del t og  jeg  i 

seminariet uden min briller for at 
blive helbredt gennem troen, selv om jeg havde gået 
med briller, siden jeg var 10. Da jeg havde modtaget 
Seniorpastorens bøn, kom jeg til at se klart uden 
brillerne. 

Jeg kunne se ting på afstand, og læse selv de 
små bogstaver helt klart. Desuden blev jeg sat 
fri fra smerter, som skyldtes eftervirkninger 
ef ter tuberkulose i rygraden. Jeg havde slet 
ingen smerter, da jeg lovpriste under Lovsang og 
Tilbedelse ved Lejrbålet sammen med min mand. 
Halleluja!

 ”Jeg blev helbredt  
   for dårligt syn og    
   eftervirkninger efter 
   tuberkulose i rygsøjlen!”

Gennem mere end to år havde 
min femår ige søn hostet 
meget, og han havde haft 
hovedpine, feber og havde 
ofte kastet op efter at have 
spist. Han f ik diagnosen 

mavekatar. Hans symptomer 
forbedrede sig ikke, uanset hvad 

vi gjorde, hverken med medicinsk 
behandling eller almindelige husråd. Men da vi 
ankom til Incheon Internationale Lufthavn, spiste 
han godt og havde ingen symptomer overhovedet. 
Han blev ikke engang træt, mens han var i Korea. 
Halleluja!

”Min søn blev helbredt 
  for mavekatar, så snart vi
  ankom til Korea!”

Søster Anna Guo, 45 år, Singapore

J e g  h a vd e  h a f t  o n d t  i 
underlivet siden november 
2 016 .  J e g  s t u d e r e d e 
design,  hvi lket  g jorde 
mig stresset, og det var 
å r sagen t i l  smer te r ne. 

S å  j e g  r a n s a g e d e  m i g 
selv og angrede for at opnå 

helbredelse, og jeg forberedte mig 
på refugiet med bøn. Da jeg modtog Seniorpastor 
Dr. Jaerock Lees bøn under refugiet, blev jeg 
helbredt. Og jeg havde ingen smer ter under 
hele refugiet. Jeg takker Gud, som virkede i et 
menneske, der havde så ringe tro som jeg. 

”Jeg blev fri for 
  stressbetingede smerter 
  i underlivet”

Søster Watanabe Erina, 22 år, Japan

Jeg havde længtes efter at 
besøge Manmin Centralkirke 
i Korea. Mens jeg lyttede 
t i l  S e n i o r p a s t o r  D r . 
Jaerock Lees prædikener, 
var jeg så lykkelig og fik 

store velsignelser gennem 
budskabet. Desuden blev jeg 

helbredt for smerter i ryggen og 
anklerne gennem Seniorpastorens bøn. Jeg havde 
det rigtig godt. Jeg var i et rum, der var fuldt af 
Guds kærlighed og velsignelser, og alt virkede 
vidunderligt for mig.

”Jeg blev fri for smerter i 
  ryggen og anklerne!”

Søster Tsoi Jevgenia, 43 år, Estland

I februar 2017 faldt jeg ned 
af nogle trapper. Mine to 
ankelknogler blev brudt i 13 
stykker, og min albue blev 
knust til pulver. Senen til 

min venstre hånd var revet 
over. Lægen sagde, at skaden 

var så alvorlig, at jeg ville være 
svært handicappet selv efter adskillige 

operationer. 
Men ef te r  a t  jeg modtog forbøn nen med 

lommetørklædet, forsvandt smerten og blødningen 
holdt op (Apostlenes Gerninger 19:11-12). Da jeg 
havde modtager Seniorpastor Dr. Jaerock Lees 
bøn, kunne jeg stå selv, og jeg havde det bedre i 
hele kroppen. Den 7. august ved refugiets møde for 
Guddommelig Helbredelse, modtog jeg bønnen for 
de syge og begyndte at gå uden krykker! Selv de 
stykker af knoglerne, som havde sat sig forkert, kom 
tilbage på deres oprindelige plads. Halleluja! 

”Jeg blev helbredt for 
  splintret knoglebrud    
  og begyndte at gå uden 
  krykker!”

Seniordiakonisse Jeomok Park, 55 år, 
Changwon Manminkirke

Ve n e r n e  u n d e r  h u d e n 
p å  b eg ge  m i ne  b e n  va r 
døde. Det gav alvorl ige 
ødemer på benene, og da 
der var problemer med 
blodomløbet, var mine ben 

mørkelilla. Da jeg tog fra 
Israel til Korea, var jeg nødt til 

at gå med stok. Men da jeg ankom 
til Incheon Internationale Lufthavn, begyndte jeg at 
gå uden stok. 

Den 4. august modtog jeg Dr. Jaerock Lees 
forbøn. Så forandrede den mørkelilla farve på 
benene sig, og det pres jeg havde følt på venerne, 
var forsvundet. Jeg havde en fornemmelse af, at 
noget berørte mine ben. Under Sommerrefugiet 
forbedrede min tilstand sig hurtigt. Jeg havde det 
endda sjovt ved Manmin Atletikstævne, hvor jeg 
var med til tovtrækning. Hyrdens kraft er virkelig 
forbløffende! 

”Venerne i mine ben kom  
  sig, og hudfarven blev  
  normal!”

Pastor Shlomy Abramov, 59 år, IsraelSøster Nancy, 24 år, Indien

Ved Manmin Sommerrefugium 2017 var 
der døve deltagere fra fem europæiske lande – 
Tyskland, Letland, Danmark, Færøerne og Østrig, 
og fra tre andre lande – Malaysia, Thailand og 
Kina. De øgede deres tro, mens de lyttede til 
Seniorpastor Dr. Jaerock Lees prædiken gennem 
NEFSIS videokonference, og deltog i refugiet 
med længsel. På første aften efter seminariet, 
hvor Dr. Lee bad for de syge, skete Helligåndens 
forbløffende gerning for dem. 

Søster Saw Hong Hoe på 56 år fra Malaysia 
smed sine gudebilleder væk og deltog. Hun 
kom til at høre på det højre øre, som hun ikke 
havde været i stand til at høre på overhovedet, 
og hun fi k bedre hørelse på det venstre øre, som 
havde haft en svag høreevne. Broder Raimonds 
Jurkjans på 30 år blev døv på grund af høj feber 
i treårsalderen. Han deltog for første gang, 
og begyndte at høre gennem det højre øre. 
Desuden fik han bedre hørelse på det venstre 

øre. Søskendeparret broder Hans Weihe Hansen 
på 32 og Søster Meifrid Weihe Hansen på 39 
fra Færøerne deltog. Broderen begyndte at høre 
gennem begge ører i 2015 og 2016, og hans søster 
Meifrid Wiehe Hansen kom til at høre bedre 
under dette refugium. 

Søster Jy t te Dahl på 60 år f ra Danmark 
begyndte at høre godt på begge ører uden 
høreapparater. Søster Rebecca Barbara Vollath 
på 47 fra Tyskland begyndte at høre, og Søster 
Thanwakan Tanisittchai på 33, som var født døv, 
begyndte at høre en smule til at starte med, og 
siden har hendes hørelse forbedret sig. 

Søster Qui på 55 år fra Kina blev født døv, men 
kom til at høre på venstre øre, og blev desuden 
helbredt for eksem og kold livmoder. Søster Jin 
på 53 og broder Jin på 53 fra Kina kom også til 
at høre. Desuden kom Elvis Nebijs, 22årig mand 
fra Letland; Sanita Rurane, 27 årig kvinde fra 
Letland; Yasinthon Kongkawang, 22årig mand 

fra Thailand; Suwanon Pandaeng, 22årig mand 
fra Thailand; Banthisatisan Banharn, 42årig 
mand fra Thailand; Rattakarn Promprasert, 
35årig mand fra Thailand; Supapon Tuntakan, 
57årig kvinde fra Thailand; Hock Leong Chin, 
41årig mand fra Malaysia; Ek Bin Lau, 30årig 
kvinde fra Malaysia; Shy Shin Loh, 38årig kvinde 
fra Malaysia; Kar Fond Liew, 23årig mand fra 
Malaysia; Sohyun Oh, 26årig kvinde fra Korea 
og Chunghwa Choi, 45årig kvinde fra Korea til at 
høre for første gang eller høre bedre end tidligere. 
De forherligede Gud med deres vidnesbyrd. 

Døve medlemmer fra 8 lande begyndte at høre!


