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Manifestationen af den levende Guds gerninger 
er en nødvendighed for at formidle kærligheden 
fra Jesu Kristi kors for den menneskelige frelse 
her i denne sidste tid, der er fuld af synder og 
ondskab. Som Jesus sagde i Johannesevangeliet 
4:48: ”Hvis ikke I får tegn og undere at se, tror I 
ikke.” 

Seniorpastor Dr. Jaerock Lee, som er helt klar 
over denne nødvendighed, har vist tegn, undere 
og kraftfulde gerninger for folk. Gennem disse 
gerninger og budskabet om Jesus Kristus har han 
ført utallige sjæle på vejen til frelse, bekræftet 

Bibelens autenticitet og bevist, at den levende 
Guds eksisterer. 

I Apostlenes Gerninger 19:11-12 står der: ”Gud lod 
usædvanlige undergerninger ske ved Paulus’ hænder. 
Ja, man bragte ligefrem tørklæder eller bælter, som 
Paulus havde båret, hen til de syge; og sygdommene 
forlod dem, og de onde ånder fór ud.”

Også i dag oplever et usigeligt antal mennesker 
Helligåndens gerning hele verden over gennem 
lommetørklæder, som Dr. Lee har bedt over. På grund 
af disse oplevelser tager de imod Herren og opnår sandt 
liv. Dette er den store nåde, som gives gennem Gud, 

der ønsker, at alle mennesker skal frelses og opnå viden 
om sandheden. 

Disse gerninger er så store og forbløffende, at 
møderne med lommetørklæder er blevet gennemført 
over hele nationen, ja, endda over hele verden. I 
takt med at Dr. Lees kraft er blevet øget, bliver de 
helbredende gerninger manifesteret hurtigere og i 
endnu højere grad. 

Indtil de 7,6 milliarder mennesker i verden føres 
til Herrens skød, vil Manmin Centralkirke fortsat 
gå troens march for national forkyndelse og for 
verdensmissionen i hele 2018. 

For ikke ret lang tid siden var hele min familie 
overbeviste katolikker, men vi blev kristne. Siden 
da har vi været fulde af en stor glæde. Denne 
forbløffende forandring startede med, at der skete 
mig noget helt uventet. 

I september 2017 f ik jeg hovedpine og høj 
feber, og jeg blev diagnosticeret med Guillain-
Barrés syndrom, som skyldes, at immunsystemet 

angriber det perifere nervesystem. Da det er en 
sjælden lidelse, er der ingen anden behandling end 
vitaminindsprøjtninger. På grund af denne lidelse 
blev jeg lam fra livet og ned. Mit ansigt og spiserør 
var også lammede. Jeg fik mad gennem en slange 
gennem næseborene. 

Jeg var indlagt på hospitalet i en måned, og i 
den tid forbedredes symptomerne en smule. Men 
jeg kunne stadig overhovedet ikke bevæge den 
nederste del af kroppen. Jeg havde ikke noget håb, 
og fortvivlelsen bredte sig i både krop og sind. På 
hospitalet fik jeg at vide, at jeg skulle tage hjem, 
for de forventede ikke at se nogen forbedringer 
foreløbigt. Den 26. oktober flyttede jeg ind i min 
bedstemors hus nær ved hospitalet. 

To dage senere kom der nogle mennesker for 
at besøge min bedstemor og mig. De sagde: ”Du 
kan blive helbredt for din sygdom ved Guds kraft. 
Mange forskellige tegn, undere og kraftfulde 
gerninger fra Gud er blevet manifesteret gennem 
vores Seniorpastor Dr. Jaerock Lees bøn.”

D e  fo r t a l t e ,  a t  k i r ke n  v i l l e  a f h o ld e  e t 
helbredelsesmøde med lommetørklæder, ledet af 
pastor Heesun Lee, og at der ville være utallige 
helbredende gerninger og svar. Jeg besluttede mig 
for at tage til Cavite Manminkirke og deltage i 
mødet i kørestol med min families hjælp. 

Den 3. december 2017 bad pastor Heesun Lee 
for mig ved mødet med lommetørklæder, som 

Dr. Jaerock Lee havde bedt over (Apostlenes 
Gerninger 19:11-12). Jeg mærkede Helligåndens ild 
komme over hele min krop. Jeg begyndte at svede 
over det hele og følte, at mine ben blev styrket. 

Så jeg rejste mig fra kørestolen og begyndte at 
gå med andres hjælp. Det 
var forbløffende! Men 
endnu mere forbløffende 
var det , at jeg kunne 
gå ved hjælpe af et 
gangstativ, da jeg 
kom hjem, og 
to dage senere 
kunne jeg gå 
helt selv!

A l l e  m i n e 
familiemedlemmer 
t og  i mo d  He r r e n 
e f t e r  a t  j eg  b le v 
helb re d t  fo r 
parapleksi. 
Jeg takker 
o g  æ r e r 
Gud, som 
helbredte 
mig og førte 
hele min familie på 
ve jen  t i l  de t  ev ige 
liv. 

Helligåndens virke gennem 
lommetørklæder

Broder Mac Joseph Delfin, 25 år, 
Cavite Manminkirke, Filippinerne

Søster Tara Singh på 28 år 
fra Indien var tidligere hinduist, 
og hun f ik leukæmi. Hun 

havde ingen energi og led af 
alvorlige smerter og kløe. 

En dag blev hun ført til 
Delhi Manminkirke. 
H u n  m o d t o g  e n 

f o r b ø n  m e d  e t 
lommetørk læde. 
Derefter tog hun 
på hospitalet for 

at blive undersøgt, og lægen sagde, at kræftcellerne 
var væk! Hun sagde: ”Jeg er lykkelig over at have 
mødt Gud, den sande guddom. Nu er jeg kristen. Jeg 
har prædiket til andre om Herren, som helbreder og 
fornyer mig.” 

Søster Kunnang Jaikaewoo på 38 år fra Thailand 
var buddhist. Hun blev nysgerrig, da hun hørte om 
helbredelsesmødet med lommetørklæder i Chiang 
Rai Manminkirke. Så hun deltog og tog imod Herren 
der. Hun sagde: ”Jeg så mange mennesker bære 
vidnesbyrd om deres helbredelse. Jeg havde aldrig 
haft åndelige oplevelser som buddhist, selv om jeg 

havde tilbedt oprigtigt. Men den 
sande Gud lever. Jeg kunne 
ikke gøre andet end at tage 
imod Jesus Kristus som 
min Herre, for der var så 
mange pålidelige beviser.” 
Hun fortalte desuden, 
a t  hendes  søn  va r 
blevet helbredt for en 
hudsygdom gennem 
e n  fo r b ø n  me d  e t 
lommetørklæde.

En hinduist og en buddhist tog imod Herren!

”Jeg var paraplektisk på grund af en sjælden sygdom, men jeg kom til at gå!”
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Kort før Jesus udåndede på korset, 
udtalte han med den tilbageværende 
styrke sine sidste ord. De kendes 
også som ”De sidste syv udtalelser 
fra korset.” I fortsættelse af den 
forudgående udgave vil vi nu se 
nærmere på den tredje af de sidste 
udtalelser fra korset. 

1. ”Kvinde, dér er din søn.”
I Johannesevangeliet 19:26 står 

der: ”Da Jesus så sin mor og ved 
siden af hende den disciple, han 
elskede,  sagde han t i l  s in  mor: 
”Kvinde, dér er din søn.”” Udtrykket 
”d in  søn”  henv i se r  he r  t i l  den 
discipel ,  Jesus  e lskede,  nemlig 
Johannes. Jesus bad Jomfru Maria 
om at anse Johannes for hendes søn. 

Men hvorfor sagde Jesus ”Kvinde, 
dér er din søn.”? Her er det vigtigt at 
være opmærksom på, at Jesus kalder 
Jomfru Maria for ”kvinde”. I Bibelen 
er der ikke nogen optegnelser, hvor 
Jesus henviser til Jomfru Maria som 
sin mor. 

B e t e g n e l s e n  ” m o r ”  b r u g e s  i 

Johannesevangeliet fra forfatterens, 
det vil sige Johannes’, perspektiv, 
ikke fra Jesu. I Johannesevangeliet 
kap 2 er der en scene, hvor Jesus 
forvandler vand til vin, og her ser 
vi igen, at han kalder Jomfru Maria 
for ”kvinde”. Det skyldes, at Jomfru 
Maria ikke kan anses for at være 
mor til Jesus. Hvordan kunne Jomfru 
Maria nogensinde være mor til Jesus, 
som er Guds lige (Filipperbrevet 
2 :6 )  og  Gud  Søn  i  den  he l l ige 
Treenighed? 

Gud er fra evighed til evighed, 
og han der ”den, der er” (Anden 
M o s e b o g  3 : 1 4 ) .  I n g e n  h a r 
nogensinde født ham eller dannet 
ham. Derfor kunne Jesus, som er 
en del af Gud, ikke kalde Jomfru 
Maria ,  en s impel  skabning,  for 
”mor”. Desuden kunne Jomfru Maria 
ikke engang være Jesu mor fra et 
biologisk synspunkt. Undfangelsen 
f o r e g å r  s o m  r e g e l  g e n n e m  e n 
kombination af sæd og æg. Men 
Jesus blev undfanget af Helligånden. 

Hvis et barn fødes gennem kunstig 
insemination, er den kvinde, der har 
båret barnet, så dets mor? Hvis et 
barn har ligget i inkubator i et stykke 
tid, vil det så kalde inkubatoren 
for ”mor”? På samme måde kaldte 
Jesus ikke Jomfru Maria for sin 
”mor” bare fordi han havde ligget i 
hendes skød, før han blev født. Gud 
ville ikke bryde sig om, at folk anså 
Jomfru Maria for Jesu mor og tilbad 
hende, som om hun var en guddom. 

Som Gud fortæller os i  Anden 
Mosebog 20:3-4: ”Du må ikke havde 
andre guder end mig. Du må ikke 
lave dig noget gudebillede i form af 
noget som helst... ”. Vi skal hverken 
fremstille, tjene eller tilbede afguder 
af nogen form. 

Jesu næste ord: ”Kvinde, dér er 
din søn.” var tænkt som en trøst 
for Jomfru Maria. Hun var vidne 
til, at hendes elskede Jesus udholdt 
utænkelige lidelser, så hun måtte 
også gennemgå hjerteknusende pine 
og sorg. Den altid opmærksomme 
Jesus tænkte på Jomfru Maria selv i 
de sidste øjeblikke af sit liv, og han 
opfordrede hende til at sætte sin lid 
til disciplen Johannes, som var han 
hendes egen søn. 

2. ”Dér er din mor.”

J o h a n n e s e v a n g e l i e t  1 9 : 2 7 
fortsætter: ”Derpå sagde han til 
disciplen: ”Dér er din mor.” Fra 
den time tog disciplen hende hjem 
til sig.” Bibelen fortælle os, at fra 
dette tidspunkt tog Johannes Jomfru 
Maria hjem til sig og tjente hende 
som sin mor. Efter at Maria havde 
fået Jesus, fi k hun mange fl ere børn 
med sin mand Josef. Alligevel bad 
Jesus ikke de andre børn af Maria og 
Josef om at tage sig af hende, men 
overlod denne opgave til sin discipel 
Johannes. 

H v a d  s k a l  v i  l æ r e  a f  d e t t e ? 
S k r i f t e r n e  f o r t æ l l e r  o s  i 
Fi l ipperbrevet  3:20:  ”Men vort 
borgerskab er  i  himlene;  derfra 
venter vi også Herre Jesus Kristus 
som frelser.” Guds børn, som er 
blevet frelst, tilhører himlen. Guds 
børn er  a l le  dem, der  har  taget 
imod Herren og hvis navn er blevet 
skrevet ind i Livets Bog. De danner 
en åndelig familie, der tjener Gud 
som deres Fader. 

Gud er livets kilde. Selv om vi 
hver især er blevet født af vores 
b i o l o g i s k e  f o r æ l d r e ,  e r  v o r e s 
forældres sperm og æg blevet givet 
af Gud. Når vi går tilbage i vores 
stamtræ, vil vi se, at forfaderen til 
alle mennesker, Adam, også kom fra 
Gud. Gud dannede personligt Adams 
krop og blæste livets ånde ind i 
hans næsebor, og derfor kommer 
vores liv fra Gud. Selv om en mand 
og en kvinde gif ter  s ig,  kan de 
ikke undfange et nyt liv uden Guds 
tilladelse, for autoriteten til at give 
det undfangede barn en ånd tilhører 
Gud. 

Videnskaben og teknologien har 
udviklet sig til et hidtil uset niveau, 
og der er  kontroverser omkring 
kloning af mennesker, men intet 
menneske er i stand til at skabe sin 
egen ånd. Folk er måske i stand 
til at producere kød, men da det 
reproducerede kød ikke vil have 
nogen ånd, vil det være ligesom 
et dyr, og det vil ikke være muligt 
at tænke på det som et menneske. 
Desuden er  køn,  karakterist ika, 
udseende og andre træk ved barnet 
helt udenfor de biologiske forældres 
kontrol. 

Det er et ubestrideligt faktum, 
a t  k u n  G u d  h e r s k e r  o v e r 

menneskehedens  l iv.  Kun  Gud 
kan give mennesket ånd og herske 
ove r  l iv,  død ,  fo rbande l se r  og 
velsignelser for menneskeheden. 
Alt dette afhænger af Gud, vores 
åndelige Fader. Hvis folk lever i 
overensstemmelse med verdslige 
lyster uden at tro på ham, så kan 
de ikke kalde Gud for deres Fader 
(Johannesevangeliet 8:44). 

Så  se lv  om vi  e r  bundet  med 
blodets bånd til visse individer i 
denne verden, så vil vi ikke komme 
t i l  a t  d e l e  d e n  e v i g e  H i m m e l 
med dem,  hv is  ikke  de  t ror  på 
Herren. Jesus minder os om dette 
i Matthæusevangeliet 12:50: ”For 
den, der gør min himmelske faders 
vilje, er min bror og søster og mor.” 
Dermed belærte  han os om den 
sande familie, som er den åndelige 
familie. 

Vi skal naturligvis elske og tjene 
vores kødelige familie, men det skal 
være med åndelig kærlighed, som 
er passende i Guds øjne. Den sande 
kærlighed er ikke at give efter for en 
familie, som er ulydig overfor Gud, 
og som går sine egne veje mod hans 
vilje. 

Lad os forestille os, at en persons 
kødelige forældre og søskende siger: 
”Du skal ikke gå i kirke” eller ”Lad 
os være sammen om at begå denne 
overtrædelse.” Hvis dette menneske 
følger  deres råd,  så er  det  ikke 
vejen til kærlighed, men derimod 
til døden. Så selv om vi skal elske 
og tjene vores kødelige forældre og 
søskende, så må vi gøre det inden for 
sandhedens grænser. Hvis vi virkelig 
elsker vores familie, skal vi desuden 
prædike budskabet for dem og føre 
dem til Himlen. 

Kære brødre og søstre i Kristus, 
J e sus  søg te  i  s in  kær l ighed  a t 
trøste den sørgende Maria under 
korsfæstelsen, og denne kærlighed 
er indlejret i den tredje udtalelse 
fra korset. Vor Herre fortæller os 
også, at alle brødre og søstre i Ham 
er vores sande familie. Jeg beder i 
Herrens navn, om at I vil komme til 
at forstå Herrens hjerte endnu mere 
klart, elske Gud mere og dele den 
åndelige kærlighed i Herren med 
hinanden. 

Jesu sidste syv udtalelser fra korset (2)

”Da Jesus så sin mor og 

ved siden af hende den 

discipel, han elskede, 

sagde han til sin mor: 

”Kvinde, dér er din søn.” 

Derpå sagde han til 

disciplen: ”Dér er din mor.” 

Fra den time tog disciplen 

hende hjem til sig” 

(Johannesevangeliet 

19:26-27). 

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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Jesus siger i Matthæusevangeliet 20:28: 
”Ligesom Menneskesønnen ikke er kommet 
for at lade sig tjene, men for selv at tjene og 
give sit liv som løsesum for mange.” Folk 
omkring Jesus mærkede hans ydmyghed og 
tjenstvillighed. 

Jesus er Guds søn, og han udførte tegn, 
undere og forbløffende kraftfulde gerninger, 
sådan at folk kunne tro på, at han var 
Frelseren. 

Men han ønskede ikke at lade sig tjene. 
I stedet gjorde han sig ydmyg og tjente 
folk. Han kunne til tider hverken spise eller 
sove, fordi der var så mange mennesker, 
der kom til ham. Han tjente dem af hjertets 
grund. Vellugten af hans ydmyghed og 
tjenstvillighed berørte mange menneskers 
hjerter og forandrede dem. 

Så de kristne bør følge hans eksempel ved 
at gøre sig ydmyge og tjene andre, og derved 
udsende en vellugt af Kristi ydmyghed og 
tjenstvillighed. 

Men man skal udsende denne vellugt af 

hjertets grund, ikke kun gennem forfinede 
manerer eller dannelse uden hjertelighed. 
Først  da kan man åbne sit  hjer te for 
andre og opnå deres tillid. Det budskab, 
man formidler for dem, vil dermed blive 
forplantet til deres hjerter. 

Nogle mennesker virker for ydmyge 
til at hilse på deres overordnede, men 
derefter bagtaler de ham bag hans ryg. 
Nogle overordnede svarer ikke på deres 
underordnedes hilsener, eller de lader 
som om, de ikke har hør t dem. Disse 
handlinger har ikke noget med ydmyghed og 
tjenstvillighed at gøre. 

Nogle mennesker kan føle sig ophidsede 
eller ligefrem blive vrede, når de bliver 
irettesat for deres fejl, får henstillinger eller 
bliver vejledt. I dette tilfælde skal de være 
opmærksomme på, at deres hjerte rummer 
et ønske om at blive ophøjet og betjent af 
andre. På grund af disse træk i hjertet kan 
de ikke lide at lytte til henstillinger eller 
kommentarer, der afslører deres mangler. 

E l le r  hv i s  noge n  s ige r  noge t ,  de r 
strider mod ens tanker, så vil man måske 
fordømme vedkommendes standpunkt med 
udgangspunkt i egne holdninger. Men i de 
fl este tilfælde vil ens egen vurdering afvige 
fra faktum. 

Det vil sige, at hvis man sætter sig selv 
over andre mennesker, så kan man føle 
ubehag og det kan føre til konflikter med 
vedkommende. Men hvis man gør sig ydmyg 
og forsøger at forstå andre, så vil man ikke 
komme ud for problemer. Hvis man vil 
forstå andre, er det vigtigt, at man lytter til 
dem, indtil de afslutter deres sætninger. Så 
kan man bedre forstå, hvorfor de tænker 
sådan, som de gør. Man kan også mærke, 
at de af hjertet ønsker at blive elsket, opnå 
anerkendelse eller gøre tingene så godt som 
muligt. Og så kan man bedre kommunikere 
med dem. 

Vel lug t e n  a f  K r i s t u s  e r  a t  udv i se 
ydmyghed og tjenstvillighed, som berører 
andre mennesker hjerter. 

Selv om Peter fornægtede Jesus t re 
gange, forsagede Jesus ham aldrig. I stedet 
forstod han Peters svaghed, tilgav ham 
og styrkede ham. Paulus havde tidligere 
forfulgt de mennesker, som troede på 
Herre Jesus, men Herren kom til ham, 
tilgav ham og gjorde ham til sin apostel. 
Her rens kærl ighed for nyede dem og 
gjorde dem til hans apostle. 

Det  samme gælder for  os.  Her rens 
kærlighed fra korset smelter vores hjerter. 
Herren var blevet pisket over hele kroppen, 
bar en tornekrone, og hans hænder og 
fødder blev sømmet fast til korset. I sidste 
ende døde han på korset, hvor han udgød 
sit blod for at frelse os, selv om vi ikke 
engang kendte ham eller troede på ham. 
Når vi indser hans kærlighed fra korset, 
vil vi føle os taknemmelige og måske 
endda fælde tårer. Hvis vi fastholder 
denne kærlighed fra Herren, der ofrede sig 
for os, og udviser den samme kærlighed 
overfor andre, kan vi udsende en velluft af 
Kristus. 

Der er tale om en kærlighed, som ikke 
ønsker nogen form for gengæld. Det er 

en kærlighed, der konstant giver uden 
at  spa re  på  noget .  Den ne kærl ighed 
tilgiver selv de mennesker, der skader os, 
ligesom Herren tilgav os vores synder og 
overtrædelser. Hvis vi udsender denne 
vellugt af kærlighed, vil andre mennesker 
mærke den og forand re sig.  Åndel ig 
kærlighed kan smelte hjerter, der er så 
kolde som is, og blødgøre selv det mest 
forhærdede hjerte. 

De mennesker, som udsender denne 
for m for åndel ig kærl ighed, v i l  også 
blive elsket af andre. Nogle af jer vil 
måske tænke: ”Hvorfor bliver jeg ikke 
elsket af andre? Er det på grund af min 
fysiske fremtoning eller er min sociale 
status ikke god nok?” Men det er slet 
ikke nødvendigt at forsøge at opnå denne 
kødelige kærlighed. Kødelig kærlighed 
varer ikke ved. Den er midlertidig. Denne 
form for kærlighed kan let forandres, når 
din fysiske fremtoning ændrer sig eller når 
der dukker en vigtigere person op. 

For  a t  opnå  en  u fora nde rl ig ,  sa nd 
kærlighed skal din ånd, som er essensen 
af dit væsen, fornys. Det betyder, at du 

skal have et hjerte fuldt af godhed og uden 
ondskab, og et åndeligt hjerte uden kød. 
Når du udsender vellugen af Kristus med 
dette hjerte, vil du helt sikkert blive elsket 
af andre. For denne kærlighed er sand. 

Vellugten af kærlighed udgår af det 
åndelige hjerte og vil berøre alle andres 
hjerter. Den er blød, varm og sand. Når 
du udsender denne vellugt, vil folk åbne 
deres hjerter for dig og elske dig igen af 
deres hjerters grund. 

Sand kærlighed er at drage omsorg for 
alt, der vedrører den anden person, fordi 
man elsker den andens ånd højt. Gud 
Fader elsker også vores ånd, ikke vores 
fremtoning (Første Samuelsbog 16:7). Når 
vi elsker og tror på Gud, som ikke kan ses, 
gør vi det også af hjertets grund. 

I Ordsprogenes Bog 8:17 står der: ”Jeg 
elsker dem, der elsker mig, og de, der 
søger mig, fi nder mig.” Hvis vi overholder 
Guds bud, fordi vi elsker ham, vil vores 
sjæl trives, alt vil gå os godt og vi vil blive 
velsignet med et godt helbred. Det vil sige, 
at vi får Guds kærlighed, oplever ham og 
lever i overfl od selv her på denne jord. 

I Andet Korintherbrev 2:15 står der: ”For vi er Kristi vellugt for Gud blandt dem, der frelses, og blandt dem, I Andet Korintherbrev 2:15 står der: ”For vi er Kristi vellugt for Gud blandt dem, der frelses, og blandt dem, 

der fortabes.” Som der står, skal de kristne føre mange mennesker til Herrens skød ved at udsende en vellugt af der fortabes.” Som der står, skal de kristne føre mange mennesker til Herrens skød ved at udsende en vellugt af 

Kristus og blive verdens lys og salt. Så hvordan er da Kristi vellugt? Kristus og blive verdens lys og salt. Så hvordan er da Kristi vellugt? 

En vellugt af ydmyghed og tjeneste

Vellugten af kærlighed 

En vellugt af Kristus
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Verdensomspændende Netværk Af Læger
Urim Bøger  

Den 23. december 2017 om eftermiddagen tog 
jeg på sportscenteret for at spille fodboldt. Det var 
iskoldt. Jeg strakte ud og begyndte at spille. Mindre 
end ti minutter senere hørte jeg en lyd fra min 
venstre læg og følte smerte. Læggen fik blå mærker 
og smerten var alvorlig. I de næste 30 minutter måtte 
jeg sidde stille. Så hoppede jeg på min højre fod ud 
til bilen, fordi det var meget smertefuldt at træde med 
venstre fod.

Men smerten var forsvundet, da jeg over min 
mobiltelefon modtog Seniorpastor Dr. Jaerock Lees 
bøn, som var optaget på det automatiske svarsystem. 
Jeg ville meget gerne bære vidnesbyrd om min 
helbredelse overfor Seniorpastoren ved et møde med 
ham, som var planlagt den følgende dag for den 
Herremission, jeg tilhører. Kl. 19.30 den næste dag 
gik vi ind på hans kontor. Mens jeg lyttede til ham, 
føltes min ryg stiv. Men jeg tog det ikke alvorligt. 
Før jeg forlod kontoret, sagde jeg til ham: ”Jeg blev 
helbredt for problemer med lægmusklen gennem din 

bøn. Nu har jeg ikke længere smerter. Jeg går godt og 
kan også gå op af trapperne uden problemer. Mange 
tak.” 

Derefter gik jeg ud på parkeringspladsen for at 
tage hjem til min familie. Jeg følte igen en smerte i 
min ryg, som havde været stiv. Smerten blev alvorlig, 
som om mine indre organer blev skåret i stykker. Jeg 
kunne ikke gå. Så jeg gik tilbage til kirken og besøgte 
kontoret for Verdensnetværket for Kristne Læger. Jeg 
fik foretaget en ultralydsscanning, som viste, at jeg 
havde nyresten. Jeg udholdt den alvorlige smerte, selv 
om den gjorde det umuligt for mig at bevæge mig 
ordentligt, og tog tilbage til Seniorpastorens kontor 
for at få hans forbøn. 

Smerten var så stor, at jeg troede, jeg ville besvime. 
Den korte ventetid føltes lang for mig. Der var 
mange medlemmer af kirken rundt omkring mig, 
men jeg kunne ikke bevæge mig rundt, fordi smerten 
var så uudholdelig. Efter et stykke tid gik jeg ind i 
Seniorpastorens kontor for at modtage hans bøn. Han 

havde hørt om mig og havde ventet på mig med døren 
til kontoret åben. 

Da mine øjne mødte hans, græd jeg varme tårer af 
anger og smerten forsvandt! Jeg havde kun øjne for 
Seniorpastoren. Jeg havde været medlem af Manmin 
og havde set ham gennem 23 år, men på denne dag 
så han så lille ud. Han lignede en far, som havde 
ofret alt for sine børn. Jeg indså, at de mange år med 
udholdenhed ikke have været lette for ham, og hans 
offer beviste hans kærlighed for mig. 

Seniorpastoren bøjede sig ned for at lægge sin hånd 
på mig, idet jeg lå på knæ, og han bad med hånden på 
min højre side. Smerten var allerede overstået, og jeg 
rejste mig og stod normalt. Jeg angrede min lunkne 
tro, og bekræftede, at jeg ville leve mit trosliv med 
ildhu. Jeg takker og ærer Gud, som lod mig opleve 
den guddommelige helbredelse, der fik smerten fra 
nyrestenene til at forsvinde med det samme og gjorde 
mig til et nyt menneske. Jeg vil også rette en hjertelig 
tak til Seniorpastoren, som bad for mig. 

Jeg led meget på grund af 
mit syn, men jeg lod ikke 
andre vide noget om det. 
Mens jeg gik i gymnasiet, 
blev jeg opereret for grå 
stær i mit venstre øje, og 
jeg havde også problemer 
med det højre. Det højre 
øje var meget følsomt, så 
selv en let brise gav mig 
smerter i det, og mit syn blev værre med 
tiden. På grund af problemerne med 
synet undlod jeg at gå i skole i tre 
måneder. Synet på mit venstre øje 
blev dårligere og dårligere. Jeg måtte 
gå med briller. Senere fandt jeg ud 
af, at jeg havde en tumor i øjet, og 
hvis jeg ikke blev opereret, ville jeg 
miste synet fuldkommen. 

I januar 2013 læste jeg t i lfældig t 
Manmin Nyhedsbrev, som min fætter havde 
med fra sin kirke. Jeg læste hele nyhedsbrevet, for 
jeg kan godt lide at læse. Det gav mig stor nåde 
at læse vidnesbyrdene om helbredelse, for jeg led 
selv af sygdomme i øjnene. Jeg ønskede at blive 
helbredt af Gud, og en dag tog jeg med min fætter. 
På denne måde blev jeg medlem af Nairobi Manmin 

Hellighedskirke i Kenya d. 6. januar. 
Ved kirkens helbredelsesmøde 

med lommetørklæder bad Biskop 
Dr.  Myongho Cheong for de 
syge med lommetørklæder, som 
Seniorpastor Dr. Jaerock Lee 
havde bedt over (Apost lenes 

Gerninger 19:11-12). Jeg forberedte 
mig til mødet med bøn og anger af 

hjertets grund. 
Den 20. januar modtog jeg forbønnen 

med lommetørklædet fra Dr. Cheong. Jeg følte det 
som om, noget bevægede sig fra det højre øje til det 
venstre for til sidst at komme ud. Jeg troede, at jeg 
skulle falde om i samme øjeblik. Men så skete der 
noget forbløffende. Alle mennesker og alt omkring 
mig stod helt klart for mig, selv om jeg tog mine 

briller af. Al smerten 
og alle de symptomer, 
jeg led af, var væk. 

Jeg mødte Gud på 
denne måde, og med 
taknemmelighed for 
hans nåde begyndte 
jeg at leve et f littigt 
kristent liv. I september 
2015 ansøgte jeg om 

en stilling på et regeringskontor og gik til interviews 
for at blive tjenestemand. Og jeg modtog igen en 
bøn med lommetørklæder fra Dr. Myongho Cheong. 

Fo r b l ø f f e n d e  n o k  b l e v  j e g  a n s a t  t i l  e t 
projektarbejde, der ville vare 6 måneder, hvor jeg 
skulle være forsker på et medicinsk udviklingscenter 
under regeringen. Jeg bad oprigtigt ved et Daniel 
Bønnemøde om at blive ansat fuld tid. Rent faktisk 
virkede det umuligt, for regeringen bekendtgjorde, 
at der ville blive skåret ned på antallet af ansatte. 
Men i marts 2017 blev jeg ansat på fuld tid som 
tjenestemand for regeringen. Gud besvarede min 
bøn. 

Ingen i denne verden kunne bef r i mig f ra 
sygdommens lidelser, men Gud løste alle mine 
problemer. Jeg takker og ærer Gud, som velsignede 
mig i hyrdens rum. 

Diakon Duseok Yun, 38 år, 
Sogn 12, Manmin Centralkirke

”Den alvorlige smerte ”Den alvorlige smerte 
fra nyresten forsvandt, fra nyresten forsvandt, 
da mine øjne mødte hans!”da mine øjne mødte hans!”

Broder Samuel Omondi Amata, 29 år, 
Nairobi Manmin Hellighedskirke, Kenya 

”Jeg blev helbredt for ”Jeg blev helbredt for 
øjenkræft, og mit syn blev øjenkræft, og mit syn blev 
ligefrem bedre!” ligefrem bedre!” 


