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Fra d. 14. ti l  d. 15. juni 2013 
blev den 10. internationale kristne 
lægekonference afholdt af WCDN (Det 
kristne verdensnetværk for læger) i 
Toluca, Mexico.

Med omkring 350 deltagende læger 
og sundhedspersonale fra 24 lande, 
blev konferencen skudt i gang under 
hovedtemaet ”Åndelighed og medicin.” 
Dr. Gilbert Chae, Præsident for WCDN 
appellerede i sin velkomsttale til 
solidaritet i troen mellem de kristne 
læger, og han tilskyndede dem til at 
vække alt sundhedspersonale og alle 
intellektuelle gennem konferencen. 
Dr. Jaerock Lee, grundlægger og 
bestyrelsesformand for WCDN sagde 
i sin videobesked: ”WCDNs virke er 
absolut nødvendigt nu om dage for at 
føre utallige sjæle på vejen til frelse. Så 
jeg beder jer om at hellige jer dette mål 
af hele jeres hjerte, sind og styrke.”

Dr. Daniel Fuentes, Formand for 
den mexikanske organisationskomite, 
udtrykte sin taknemmelighed overfor 
WCDN’ hovedkvarter: ”Det er en stor 
ære for os at være det første land i 
Latinamerika, som afholder en WCDN 

international kristen lægekonference.”
På denne konference blev der 

præsenteret syv sager med konkrete 
medicinske data. Disse sager havde 
været umulige at kurere medicinsk, 
men var blevet behandlet med bøn. 
Dr. Chae præsenterede to sager med 
personer, hvis lægelige situation var 
kritisk på grund af hjerneblødning, og 
de blev begge helbredt gennem troen 
ved Dr. Jaerock Lees bøn.

Dr. Pastrana Figueroa, en mexikansk 
plastikkirurg, præsenterede sin datters 
sag. Hans datter gik i koma med 
stressinduceret kardiomyopati, efter 
at han havde opereret hende. Men da 
hun modtog Dr. Jaerock Lees bøn, som 
overskred tid og rum, kom hun sig. Dr. 
David Eu, en almenpraktiserende læge 
fra Singapore, præsenterede sin søns 
sag. Hans søn havde blodforgiftning på 
grund af en infektion i urinrøret, der blev 
kompliceret af tarmslyng og gulsot, men 
han blev helbredt gennem Dr. Lees bøn.

Efter hver præsentation blev der stillet 
spørgsmål. De personer, hvis sager blev 
fremlagt, dvs. de mennesker, som havde 
oplevet den guddommelige helbredelse, 

var personligt til stede, hvilket i 
høj grad tiltrak de tilstedeværendes 
opmærksomhed! Dr. Andre Gasiorowski 
(Israel), Præsident for organisationen En 
Hjælpende Hånd, præsenterede en sag 
med en kvindelig violinist, som havde 
fået Hodgkins lymfon og var blevet 
helbredt ved guddommelig kraft. 
Efter præsentationen gav hun sit 
personlige vidnesbyrd og ærede Gud 
med sin optræden. 

Desuden blev der holdt særlige 
foredrag, som vækkede åndeligheden 
hos det tilstedeværende lægelige 
personale. Dr. Luis Paz, oprindelig 
fra Puerto Rico, og Dr. Apolos Landa 
fra Peru forelæste om kristne lægers 
kald og aspekter af respekt, og de 
understregede, at lægerne skulle være i 
stand til at hjælpe patienternes bedring 
både åndeligt og fysisk.

Dr. Alvin Hwang holdt et foredrag 
om ”Principper, vi skal kende, for at 
modtage guddommelig helbredelse”, 
b a s e r e t  p å  D r .  J a e r o c k  L e e s 
prædikener. Desuden forklarede han 
forbindelsen mellem helliggørelse og 
helbredelse med Guds kraft ved at 

demonstrere hans egen datter Lucia 
Hwangs helbredelse af kalcificeret 
tendinitis i håndleddet. 

Manmin Centralkirkes kor Lyden 
af Lyset fra bestyrelseskomiteen 
for scenekunstnere optrådte, og 
gav deltagerne en stærk følelse af 
fællesskab med hinanden. Deres 
vidunderlige lovsang og dans gav 
både stor nåde og følelsesmæssig 
tilfredsstillelse. 

Efter konferencen sagde Dr. Daniel 
Fuentes: ”Jesus Kristus har udført 
mirakler førhen, og gør det også nu, og 
han viser os sin kærlighed overfor denne 
verden. Denne konference forherliger 
Gud gennem de medicinske beviser 
på guddommelig helbredelse, særlige 
forelæsninger, som genopretter ånden, og 
de forbløffende åndfulde optrædener.”

Ambassadøren for Costa Rica i 
Guatemala, Fernando Borbon, gav 
vidnesbyrd om helbredelse af en 
lungesvulst ved Dr. Jaerock Lees 
bøn og sagde den afsluttende børn 
på konferencens første dag. Den 
11. konference vil blive afholdt i 
Bulgarien i 2014.

Over 350 læger fra 24 lande blev 
vidner til Guds kraft!

WCDNs 10. internationale kristne lægekonference i Mexico

Kristne lægers verdensnetværk (WCDN) er en organisation af kristne læger med forskellige former for specialisering. Hovedkvarteret ligger i Sydkorea. Medlemmerne fremmer fællesskabet og 
vidner om den levende Gud gennem præsentationer af tilfælde af guddommelig helbredelse og forelæsninger om kristne lægers forpligtelser. Foto 1: Den 10. internationale kristne lægekonference. 
2: Velkomsttale af Dr. Daniel Fuentes, formand for den organiserende komite. 3: Koret Lyden af Lyset optræder. 4: Dr. Francisco Carlos Gomes Barbosas præsentation af en sag.
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”Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind” (Første Korintherbrev 13:4).

Kærligheden er ikke jaloux 
og praler ikke

Misundelse og jalousi har en meget negativ 
indflydelse på vores kristne liv. I de fleste tilfælde 
føler vi os ikke misundelige på mennesker, vi ikke 
kender. Vi bliver normalt misundelige på vores nære 
venner eller folk, som vi opfatter som rivaler. Hvis 
for eksempel et menneske har en restaurant, vil han 
sikkert ikke føle sig jaloux overfor en kontorarbejder, 
som nyder stor anerkendelse i sit firma. Men han 
bliver nervøs og jaloux, hvis andre restauranter med 
samme type mad har mange kunder.

Ekstrem jalousi kan føre til misundelse med 
onde handlinger. Det samme gælder for pral. Når 
man praler for at vinde anerkendelse, skaber det 
skænderier, jalousi og misundelse. 

Så hvordan kan vi opnå en åndelig kærlighed, som 
ikke er jaloux og ikke praler?

1. Kærligheden er ikke misundelig 
Ekstrem jalousi kan føre til misundelse overfor 

andre, og resultatet kan være, at man handler ondt 
mod dem. Hvis man er ubehagelig til mode, når 
tingene går godt for andre og de bliver elsket, betyder 
det, at man er jaloux og misundelig. 

Når ens hjerte er jaloux og misundeligt, kan 
stoltheden blive såret, når man ser andre, som har 
flere penge eller mere talent end en selv. Hvis en 
medarbejder hurtigt bliver forfremmet, mens man 
selv forbliver på et lavere niveau, kan man blive 
bitter og miste styrken og lysten til at arbejde. 
Jalousi og misundelse medfører nedtrykthed. Når 
man sammenlignet sig selv med andre på baggrund 
af jalousi eller misundelse, øger det fornemmelsen 
af mindreværd. 

Men med åndelig kærlighed kan man glæde sig 
i sandheden. Det skyldes, at man føler sig ligeså 
lykkelig, når andre oplever noget godt, som når man 
selv gør det. Men hvis man bliver nedtrykt og mister 
sin styrke, viser det, at man ikke har kærlighed. Det 
er tegn på, at man stadig har sit ”selv.” Hvis ens 
”selv” stræber efter at få kærlighed og anerkendelse, 
vil stoltheden hurtigt blive såret, og misundelsen vil 
vokse i hjertet. 

Når jalousien bliver ekstrem, vil det helt naturligt 
føre til onde ord og handlinger, som sårer andre. Dette 
er misundelsen i aktion. Den er inkluderet i kødets 
gerninger, som beskrives i Galaterbrevet 5:19-21. Så 
misundelse kan gøre det vanskeligere at blive frelst. 

Israels første konge Saul led for eksempel en 
elendig død på grund af misundelsen overfor David. 
David var en helt, og frelste sit land fra Goliat, 
filistrenes kæmpe. Goliat var næsten tre meter høj 
og bar en rustning af bronze. Han var filistrenes 
bedste kriger. Og han plagede Gud og israelitternes 
hær i 40 dage. Kongen Saul og den israelitiske hær 
skælvede af frygt. Men David dukkede pludselig 
op, og med en stenslynge dræbte han Goliat, som 
havde bespottet Gud. Derefter oplevede Israel en 
jordskredssejr og David blev elsket af israelitterne 
som deres nationalhelt. 

Kong Saul indsatte David som hærfører. Men 

hændelsen havde vækket hans jalousi og misundelse. 
Da David kom tilbage efter slaget med filistrene, 
blev han budt velkommen af utallige mennesker i 
Israel. Som der står i Første Samuelsbog 18:7, kom 
kvinderne dem i møde og sang: ”Saul har dræbt 
sine tusinder, men David sine titusinder.” Saul blev 
rasende, da han hørte det.

Han sagde: ”David giver de ti tusinde og mig 
tusind. Nu mangler han kun kongemagten!” Fra den 
dag så Saul skævt til David (Første Samuelsbog 
18:8-9). Derefter forsøgte han at slå David ihjel. Da 
Saul led under en ond ånd, kastede han et spyd efter 
David, mens han spillede harpe for ham. Han lagde 
planer om at lade David blive slået ihjel af fi listrene, 
og kommanderede endda sine bedste soldater til at 
dræbe ham. Han blev ved med at være misundelig 
på David, og misundelsen stoppede først, da Saul 
døde i et slag mod fi listrene.

I Jobs Bog 4:8 står der: ”Dette har jeg set: De, der 
pløjer med ondskab og sår ulykke, høster det selv.” 
Og i Ordsprogenes Bog 14:30 står der: ”Besindighed 
er liv for legemet, misundelse er edder i knoglerne.” 
Hvis man handler ondt, kommer det tilbage til en 
selv som en boomerang. Sygdomme og ulykker i 
hjemme og på forretningsområdet kan være gengæld 
for at have sået ondskab. Jalousi og misundelse 
er yderst skadelige for os, og de er forhindringer, 
som hæmmer os i at komme ind i ånden. Så vi skal 
trække disse ting op med rod. 

2. Kærligheden praler ikke
Praleri er at vise sig og prale af sig selv. De fl este 

mennesker har lyst til at prale, hvis de har noget, 
der er bedre end det, andre har. Det skyldes, at de 
vil anerkendes og roses af andre. Men de har selv 
svært ved at anerkende og rose. De tror at det, de 
selv har opnået, vil blive overskygget, hvis andre 
mennesker anerkendes, så de har som regel travlt 
med at kritisere andre. Denne form for pral medfører 
ofte skænderier. Man kan måske tro, at man får 
højere status eller anerkendelse, når man praler, men 
resultatet er som regel det modsatte. 

I Første Johannesbrev 2:15-16 står der: ”Elsk 
ikke verden og heller ikke det, som er i verden. 
Hvis nogen elsker verden, er Faderens kærlighed 
ikke i ham; for alt det, som er i verden, kødets lyst 
og øjnenes lyst og pral med jordisk gods, er ikke af 
Faderen, men af verden.”

”Pral med jordisk gods” er en menneskelig 
egenskab, som henviser til ønsket om at fremhæve 
sig selv på baggrund af denne verdens fornøjelser. 
Kødelige mennesker fremviser deres fornemme 
familier, berømmelse, magt, dyre biler, huse og 
juveler. De praler af deres nære forhold til magtfulde 
mennesker eller berømtheder. Det skyldes, at de 
lægger stor vægt på livet på denne jord. 

Men hvad nytter det at prale med disse ting? 
Mennesket har intet udbytte af alt, hvad det slider 
under solen, som der står i Prædikerens Bog 1:2-3. Og 
som der står i Salmernes Bog 103:15, er menneskets 
liv som markens blomster; når vinden blæser over 
det, er det der ikke mere. Med stolthed over verdslige 
ting kan vi ikke opnå det sande liv, men gør os i stedet 
til Guds fjender og går mod døden. 

3. Stolthed i Herren
Når vi har skilt os af med de usandheder, som får 

os til at elske verden, vil vi ikke længere have noget 
ønske om at prale med vores velstand, verdslige ære 
eller berømmelse. I Første Korintherbrev 1:31 står 
der: ”Den, der er stolt, skal være stolt af Herren.” 
Det betyder, at vi skal være stolte af Herren til Guds 
ære, ikke af hensyn til os selv. 

Det er meget tilrådeligt at prale af Herren vor 
Frelsers kors, tale om den gudgivne nåde og bære 
vidnesbyrd om, at vores bønner er blevet hørt. Disse 
ting forherliger Gud og giver andre mennesker tro 
og håb. Hvis vi praler af Herren på denne måde, 
behager det Gud, og han gør gengæld ved at velsigne 
os i både ånd og krop. 

Men nogle troende praler indirekte af sig selv, 
mens de siger, at de forherliger Gud. De fortæller, at 
de selv gjorde sådan og sådan, og at det var derfor, 
de fik bestemte velsignelser. De giver dermed sig 
selv æren. Og så anklager Satan dem og bringer den 
nogle gange ud i trængsler. 

Kilden til verdslig stolthed kan hverken give 
os evigt liv eller tilfredsstillelse. Den vil i stedet 
opildne en nyttesløs grådighed i os og føre os til 
ødelæggelse. Men når vi fylder vores hjerte med håb 
om Himlen, vil vi få styrke til at skille os af med 
pral med jordisk gods. Når vores hjerter er fulde af 
sandhed, vil den kødelige stolthed over vedslige ting 
ikke have nogen betydning. Det kan sammenlignes 
med at det legetøj, vi legede med, da vi var små, 
bliver ligegyldigt og kedeligt, når vi vokser os. 

Kære brødre og søstre i Kristus, apostelen Paulus 
sagde i Galaterbrevet 6:14: ”Gid det aldrig må ske 
for mig, at jeg er stolt af andet end af vor Herre Jesu 
Kristi kors.” Som Paulus sagde, beder jeg i Herrens 
navn om, at I må være stolte af Jesus Kistus, som 
frelste os og gav os Himlen!

Seniorpastor Dr. Jaerock Lee
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  Undersøg selv!
”I hvor høj grad har jeg opnået   
  det åndelige hjerte”

Det åndelige hjerte, som Gud ønsker, adskiller sig fra det kødelige hjerte på 
fire områder. Hvorfor undersøger du ikke, i hvilken grad du selv har opnået det 
åndelige hjerte?

Det føjelige hjerte er helt anderledes end det usandfærdige hjerte, som 
krymper sig, fl yger fra sine forpligtelser eller tækker sig ubeslutsomt tilbage 
for ikke at påtage sig vanskelige opgaver. Det føjelige hjerte er ydmygt, så 
det viser sig ikke, og det insisterer heller ikke på kun at gøre tingene på sin 
egen måde. Det stræber ikke efter anerkendelse for sine bidrag. Ligesom en 
ydmyg slave er det altid betænksomt overfor andre og forsøger at opnå fred i 
sandheden. Et menneske med et sådant hjerte ønsker at tjene andre, sådan at 
de til enhver tid har fred og lykke med deres omgivelser.

Men hvis man har lyst at overgå andre, kommer dette ønske fra et kødeligt 
hjerte. Hvis man ønsker at blive anerkendt, og hvis man gerne vil have at ens 
bidrag bliver krediteret, så er det fordi, man ønsker at overgå andre. Man vil føle 
behov for ros og anerkendelse, fordi man selv synes, at man har gjort en stor 
indsats, og har opnået noget, der er grund til at være stolt af. Men hvis man er 
ydmyg, føler man, at man kun har gjort det, man burde, selv om man måske har 
haft meget arbejde med det. Denne følelse kommer fra det åndelige hjerte. Man 
kan måske ligefrem føle fl ovhed, hvis man anerkendes mere end andre. 

Til forskel fra det, der forklares ovenfor, er der nogle mennesker, som undlader 
at tage ansvar og trækker sig bort, fordi de ikke har tillid til at kunne klare tingene 
eller tror, at de mangler kræfter. De tror fejlagtigt, at de ikke har noget behov for at 
overgå andre og vise sig, men når de tager ansvar for noget, de er vant til at klare, 
og som de kan prale af, kommer deres kødelige indstilling til udtryk. Hvis tingene 
ikke går, som de havde ønsket, viser de tegn på ubehag og ulyst, og der opstår 
konfl ikter. Derfor må vi i enhver situation vurdere, om vi skal lade vores mening 
komme til udtryk, også selv om vi måske selv tror, vi har ret. 

Det føjelige hjerte 
versus det overgående hjerte

Et åndeligt menneske anerkender sine fejl og mangler, når han får 
råd eller irettesættelser. Hans følelser lader sig ikke såre, og i stedet 
er han taknemmelig, både når en medarbejder på samme niveau og 
når en overordnet påpeger hans fejl. Han tror på, at de har fremsat 
kommentarerne for hans egen skyld, sådan at han kan forbedre sig, så 
han er taknemmelig. Selv om deres kommentarer ikke er korrekte, vil 
han ydmygt tage imod dem og selv undersøge sagen igen. Han er altid 
opmærksom på, at hans gerninger måske ikke vil være korrekte eller 
respektable i andre øjne. 

Omvendt vil kødelige mennesker undskylde sig og forsøge at 
forklare deres fejl, når de bliver irettesat eller rettet. De føler ubehag 
over det og bærer nag mod den, som giver dem råd. De føler, at de 
ikke bliver forstået. 

Åndelige mennesker anerkender andres gode og stærke sider, men kødelige 
mennesker anerkender ikke det, som et menneske med liden tro opnår, selv 
om vedkommende har gjort sig umage, for de mener, at han mangler noget. 
Det skyldes, at disse mennesker vurderer alle ud fra deres egen standart. De 
kommer hurtigt i tanker om andres svage punkter på grund af deres egen 
jalousi og misundelse, så de har svært ved at rose andres styrker. 

Men åndelige mennesker vil, at det skal gå andre godt, og de fornemmer 
derfor folks stærke punkter, selv om der måske ikke er så mange. Og de 
hjælper dem med at forbedre deres styrker og lappe på deres svage punkter. 

Det anerkendende hjerte 
versus det undskyldende hjerte

Mennesker med åndelige hjerter er uforanderlige med hensyn til at være 
taknemmelige for den nåde, de har fået. De gemmer den altid i deres hjerter med 
længsel efter at gøre gengæld i endnu større grad end det, de har modtaget. De tænker 
ikke: ”Så, nu har jeg gengældt denne nåde. Så må det være nok.” I stedet er de 
taknemmelige uden foranderlighed, både når de glæder sig og er fulde af ånd, og når de 
har det svært. Og de ophører aldrig med at vise kærligheden til Herren i deres gerninger. 

Omvendt vil de mennesker, der har kødelige hjerter, være foranderlige, når 
tingene omkring den ikke længere giver dem personlig vinding, efter at de har 
gjort gengæld for nåden i et stykke tid. I starten gør de det, de har sværget til 
Gud med glæde og taknemmelighed, men efter et stykke tid begynder de at føle 
sig tvunget. Nogle af dem ophører så med at gøre det, de havde lovet, og bryder 
løfterne. Resultatet er, at de får trængsler, prøvelser og vanskeligheder.

Åndelige mennesker er også uforanderlige med hensyn til hvem de følger. 
Det skyldes, at de håber at opnå et endnu mere åndeligt hjerte ved at at lære 
af de mennesker, de følger. Deres endelige mål er at opnå et hjerte med 
fuldkommen ånd, sådan at de kan handle med smuk godhed.  

Har du nogle gange ønsket at overgå andre og nyde æren frem for at føje 
dig? Har du givet andre problemer ved at fastholde dit eget synspunkt uden 
at udvise forståelse? Har du følt dig modløs og undskyldt dine fejl, når de er 
blevet påpeget? Har du ændret mening med hensyn til at gøre gengæld for 
den nåde, du har modtaget, fordi dit hjerte søgte sin egen vinding? Vi håber, 
at dette vil være en mulighed for at undersøge hjertet.

Det foranderlige hjerter
versus det uforanderlige hjerte

”Forståelse” kan siges at være den egenskab at se andres styrke og 
godhed. På den måde kan man se bort fra deres mangler, tænke ud fra 
deres hjerte og forstå hvorfor de handler, som de gør. Man kan tro på, at de 
kan forandres, når de får Guds nåde, selv om de lige for øjeblikket har fejl 
og mangler. Så man opmuntrer dem og hjælper dem flittigt med at opnå 
godheden. Med denne forståelse og godhed vil andre åbne deres hjerter og 
kommunikere af hjertets grund. 

Uden det forstående hjerte vil der helt naturligt opstå skænderier og 
uenighed. Man kan ikke forstå andre, hvis man kun tænker ud fra sit eget 
synspunkt eller kun søger sin egen vinding. Man bør være opmærksom 
på at troen, opvækstbaggrunden, uddannelsen, evnerne og personligheden 
varierer fra menneske til menneske, og at andre ikke er perfekte, ligesom 
man selv ikke altid er perfekt. 

Et menneske med et åndeligt hjerte dækker over andres fejl og tænker 
i godhed ved at forstå deres situation. Før han dømmer andre ud fra egen 
målestok, forsøger han at mærke deres smerte, sådan at han kan mærke 
deres sorg og føle med dem. 

Hvis man tror, at man har problemer på grund af andre, så viser det, at 
man ikke har sat sig selv i deres sted. Hvis man tænker på denne måde – 
altid kun tænker ud fra eget synspunkt – kan man ikke hjælpe dem, som 
har problemer. Men hvis man forstår, hvordan det er at være i deres sko, vil 
man ikke opleve vanskeligheder eller komme i ufred. Man vil mærke Guds 
hjerte og kærlighed, og få velsignelser, når man forsøger at forstå godheden 
eller opnå det åndelige hjerte selv under trængsler. 

Det forstående hjerte  
versus kysk overlegenhed
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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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Sag fra Sydkorea
Sag: Hjerneblødning
Præsentation: Dr. Gilbers Chae (Kirurg)

D e n n e  s a g 
drejer sig om en 
49 årig mand. Han 
slog sit hoved, da 
han faldt  på en 
isglat vej d. 13. 
december 2012. 
D e r e f t e r  b l e v 
han bragt på skadestuen. Han var tidligere blevet 
opereret for et hæmatom i højre hjertehalvdel 
efter en trafi kulykke i 1991.

Den CT-scanning, som blev foretaget samme dag, 
viser en halvmåneformet subarachnoidalblødning 
(hjernehindeblødning) i højre side. Opfølgningerne 
viser en forværring, men manden ville ikke undergå 
en operation. Hans kone og datter modtog i hans 
sted pastor Dr. Jaerock Lees forbøn. 

Men  på  ind lægge l sens  7 .  dag  f ik  han 
lungebetændelse, og der var ingen bedring af 
tilstanden. Så angrede hans familiemedlemmer, at 
de ikke havde væres åndeligt trofaste overfor Gud, 
selv om de selv mente, at de havde været det. Den 1. 
januar 2013 modtog de igen Dr. Jaerock Lees bøn 
for deres far. På den CT-scanning, der er foretaget 
to dage efter bønnen, kan hjernehindeblødningen 
ikke længere ses. Guds helbredende gerning fandt 
sted og overskred tid og rum, ligesom i de tilfælde, 
der beskrives i Bibelen, for patienten var ikke 
engang til stede, da familien modtog forbønnen. 

Sag fra Mexico
Sag: Stressinduceret kardiomyopati
Præsentation: Dr. Jose Manuel Pastrana (Plastikkirurg)

En 19 årig kvinde undergik kosmetisk kirurgi 
d. 14. december 2011. Operationen gik godt 
uden nogen problemer, og hun havde ikke 
nogen efterfølgende komplikationer. Men 
to dage senere havde hun pludselig tegn på 
lavt blodtryk og vejrtrækningsproblemer. Da 
hun mistede bevidstheden kom hun strakt på 
intensivafdelingen. Ultralydundersøgelsen af 
hjertet viste stressinduceret kardiomyopati. 
Til  trods for den intensive pleje,  var der 
ingen forbedring i hendes tilstand. Kirurgerne 

erklærede, at der 
var ”alvorlig til 
høj dødsrisiko.”

M e n s  h u n 
k æ m p e d e 
f o r  s i t  l i v  p å 
intensivafdelingen, 
bad hendes familie 
Dr. Jaerock Lee 
om at bede for 
hende gennem dr. 
Armando Pineda, 

direktør for WCDN i USA. De modtog hans bøn, 
som overskred tid og rum, og blev fremsat under en 
gudstjeneste. Pigen kom sig overraskende nok fra 
den alvorlige tilstand d. 21. december 2011. Derefter 
genvandt hun sit normale gode helbred, og blev 
udskrevet fra hospitalet. 

Sag fra Singapore
Sag: Blodforgiftning, gulsot
Præsentation: Dr. David Eu (Almenpraktiserende Læge)

Davids yngste søn kom til verden d. 14. oktober i 
2009. Da han var bare syv uger gammel, fik han høj 
feber, og denne feber var stadig til stede efter nogle dage. 
Så David og hans kone tog drengen til børnelæge d. 30. 
november 2009. Børnelægen diagnosticerede drengen 
med en urinvejsinfektion og tilrådede indlæggelse på 
hospitalet med henblik på behandling med intravenøs 
antibiotikum. Men forældrene tog ham med hjem, fordi 
de mente, han var for lille til antibiotikum, og at der 
kunne komme bivirkninger. Desuden stolede de som 
kristne på at Gud kunne helbrede drengen gennem bøn. 

Over de næste to dage blev David junior mere og 
mere bleg og fi k gulsot. Hans mave blev udspilet og 
han var utilpas. Davids kone missionær Wong Ping 
Ping tog kontakt til Dr. Jaerock Lee fra Manmin 
Centralkirke og bad ham 
gå i forbøn for deres søn. 
Efter bønnen begyndte 
feberen at falde, den 
udspilede mave blev 
mindre ,  og drengen 
smilede for første gang i 
en uge. Efter den anden bøn forsvandt gulsoten også. 

Den 18. december 2009 blev der taget blod- og 
urinprøver. De viste ikke noget unormalt. Dette 
bekræftede, at drengens urinvejsinfektion og 
blodforgiftning var blevet helbredt. Uden medicin 
var han blevet helbredt fuldkommen ved kraftfulde 
bønner. Nu vokser han op sund og rask. 

Kristne lægers verdensnetværk 
beviser medicinsk Guds kraftfulde gerninger

WCDN (Kristne lægers verdensnetværk) 
verificerer guddommelig helbredelse 
baseret på medicinske data, og tager 
dermed Guds gerning i ed. De beviser, at 
Gud lever, og at Bibelen er autentisk uden 
tvivl, ved at demonstrere de medicinske 
beviser for de mennesker, som betvivler 
eller benægter Guds eksistens. 
Fra d. 14. til d. 15. juni 2013 blev WCDNs 
kristne internationale lægekonference 
afholdt i Toluca, Mexico. Mere en 350 
læger fra 24 lande deltog, og der blev 
afholdt forskellige forelæsninger og 
præsenteret sager med helbredelser. Vi 
vil nu dele et par af de helbredelser, som 
fandt sted gennem Dr. Jaerock Lees bøn. 
Herren være lovet!

A) Ekkokardiogrammet viser 
dilatation af venstre ventrikel i 
den akutte fase
B) Normal funktion af venstre 
ventrikel efter gentagne 
undersøgelser seks dage senere. 

Før bønnen, den 
subarachnoidale 
blødning ses

E f t e r  b ø n n e n , 
blødningen er væk 


