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Manmins unge voksne fornyer verden!

Søster Hanbit Lee (foto 3) er advokat. Hun afsluttede sit kursus på Instituttet 
for Juridisk Forskning og Træning som en af dem, der bestod i det 44. år. Nu 
arbejder hun for Kommissionen for beskyttelse af personlig information, der 
tjener under præsidentens kontor. 

Hun havde lært af Dr. Jaerock Lee at være ydmyg, undgå arrogance og tjene 
andre, så hun forsøgte ikke at insistere på egne holdninger, men stræbte mod 
at lære fra andre, selv når hun ikke havde det helt godt med den måde, tingene 
foregik på. Snart begyndte hun at blive anerkendt. Hun mente ikke selv, at 
hun havde gjort noget særligt, men hendes små gode gerninger havde ført til, 
at hun havde et godt ry på sit område. I sidste ende blev hun headhunted af en 
kommission, som de fl este mennesker ønsker at blive medlem af. 

”Jeg forsøger ikke at behage andre ved at drikke alkohol. Men Gud vejledte mig 
med sine metoder, ikke med de verdslige metoder. Jeg håber at være kærlighedens 
advokat, som kan give mange mennesker håb med Herrens visdom.”

Hanbit Lee, Advokat i Kommissionen for beskyttelse af personlig information

Broder Hosan Jeong (foto 4) er løjtnant i politiet og arbejder i gruppen for 
økonomisk kriminalitet ved Kriminalafdeling ved Gwanak Politikontor. Han 
blev forbløffet, da han lyttede til Seniorpastor Dr. Jaerock Lees prædikener 
omkring skabelsen på internettet. Da han havde fået så stor nåde gennem 
prædikenerne, registrerede han sig i Manmin i 2012. 

Han har mødt mange forskellige mennesker gennem sit arbejde, men han har 
forsøgt at behandle dem med godhed og udsende en velduft at Kristus. I 2017 
modtog han fl ere forskellige udmærkelser. Han tjener også trofast som medlem 
af sin mission i kirken og helliger sig medlemmernes sikkerhed. Han fortæller, 
at han altid oplever Guds hjælp, når han er på arbejde. 

”Jeg har med lethed arresteret forbrydere, selv når sporingssystemet 
ikke virkede. Mine kolleger er blevet forbløffede og de siger, at de aldrig 
har oplevet noget lignende. Jeg ønsker at formidle Herrens kærlighed, 
som jeg har fået gratis, og give verden varme som politibetjent.” 

Hosan Jeong, Kriminalafdelingen ved Gwanak Politikontor

Søster Seulgi Kim (foto 2) drømte om at forherlige Gud med dans, da hun så en 
optræden med Dansegruppen Kraftfuld Tilbedelse under sin skoletid. Hun fl yttede 
til Seoul, da hun begyndte på universitetet i 2010 og blev medlem af universitetets 
missions dansegruppe for tilbedelse og så i dansegruppen Forherligende Tilbedelse. 
I 2015 kom hun endelig ind i Dansegruppen for Kraftfuld Tilbedelse, som hun havde 
drømt om så længe. 

På nogenlunde samme tidspunkt blev hun helbredt for tuberkulose af Seniorpastor 
Dr. Jaerock Lees bøn. Siden da har hun helliget sig forherligelsen af Gud gennem sin 
optræden. Hun fortæller, at hun føler sig lykkelig, når hun deler Herrens kærlighed 
gennem sin dans med mennesker, som taler forskellige sprog og har forskellige 
kulturer. 

”Jeg mærker Guds store kærlighed, når jeg ser mennesker fælde tårer under 
vores optrædener, når jeg ser dem blive vækket af det hellige budskab og når de 
oplever helbredende gerninger gennem Helligånden. Jeg håber at flere og flere 
mennesker vil mærke Herrens store kærlighed og nå den smukke himmel.”

Seulgi Kim, Dansegruppen Kraftfuld Tilbedelse, Komiteen for scenekunst

Broder Jaeyun Kim (foto 1) tog sin afgangseksamen fra UCLA, som er et af 
de bedste universiteter i den vestlige del af USA. Han fi k sin mastergrad fra 
samme institution i 2015. Mens han arbejdede som matematiklærer i gymnasiet 
blev hans far, missionær Hangryeol Kim, der havde virket i Californien 
Manmin Missionscenter, udsendt til Peru Manminkirke, og der var derfor 
behov for en missionær, som kunne tage hans plads i missionscenteret.

Den 17. december 2017 blev broder Jaeyun udsendt som lægmandsmissionær 
til missionscenteret af Manmin Centralkirke. Rent faktisk havde han haft 
en vision om at udføre missionsarbejde, siden han selv gik i gymnasiet. Gud 
huskede det og førte ham til at blive missionær. 

”Jeg ønsker at blive en kraftfuld missionær og føre mange mennesker i 
Nordamerika til Herren ved det hellige budskab. Jeg håber, at jeg derved 
kan gøre gengæld for Guds nåde, som lod mig møde kærlighedens og 
kraftens hyrde, og have sand tro.”

Jaeyun Kim, Californiens Manmin Missionscenter i USA

 ”Jeg ønsker at have 
kraft til at føre mange 

mennesker i Nordamerika 
til Herren!”

”Jeg bliver lykkelig, når 
folk mærker Herrens 

kærlighed gennem min 
dans!” 

”Jeg ønsker at blive 
kærlighedens advokat, og 

give mange mennesker 
hjælp og håb!”

”For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje” (Filipperbrevet 2:13).
Manmins unge voksne udskiller sig i denne verden, fordi de har lært om det hellige budskab og oplevet mange tegn, 

undere og kraftfulde gerninger. Lad os høre vidnesbyrdene fra fire unge mennesker, 
som har udsendt en velduft af Kristus på deres eget område og som skrider frem mod deres hellige mål til Guds ære.
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”Som politimand ønsker 
jeg at formidle Herrens 
kærlighed, som jeg har 

fået helt gratis!”
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Jesus, der var kommet ind i denne 
verden som menneskehedens frelser, 
efterlod sig nogle få udtalelser, 
som blev fremsat, før han udåndede 
på korset.  De er kendt som ”De 
sidste syv udtalelser fra korset.” 
Han ønskede at plante åndeligt liv 
i menneskeheden, selv i de sidste 
øjeblikke på korset. Lad os i dag 
se nærmere på den fjerde, femte og 
sjette udtalelse fra Jesus på korset. 

Den fjerde udtalelse: ”Elí, Elí! 
Lemá sabaktáni?” 

Jesu udtalelse: ”Elí, Elí! Lemá 

sabaktáni?” i Matthæusevangeliet 
27:46 betyder: ”Min Gud, min Gud! 
Hvorfor har du forladt mig?”

Jesus sagde ikke disse ord til Gud 
som en bitter beklagelse eller som 
et udtryk for sine lidelser. Der er 
derimod en vigtig åndelig betydning 
indlejret i disse ord. 

P å  d a v æ r e n d e  t i d s p u n k t  v a r 
det  seks  t imer  s iden,  Jesus  var 
b l e v e t  f a s t s ø m m e t  t i l  k o r s e t 
(Markusevangeliet 15:25-34). Selv 
om han  ikke  havde  s tor  s tyrke 
t i lbage,  kunne han stadig ”råbe 
med høj røst.” Det gjorde han for at 
påminde alle mennesker og lade dem 
forstå, hvorfor Gud havde forladt 
ham, og hvorfor han måtte gennemgå 
korsfæstelsen. 

Jesus blev korsfæstet for at forløse 
menneskeheden fra deres synder. 
Da hele menneskeheden ville blive 
forsaget af Gud i overensstemmelse 
med lovens forbandelse, blev Jesus 
forbandet og forsaget af Gud på 
vores  vegne.  For  a t  minde a l le 
mennesker om dette råbte Jesus 
”med høj røst.” 

Desuden råbte Jesus ”med høj 
røst”, fordi utallige mennesker stadig 
holder sig til det verdslige og går 
døden i møde, selv om Gud har givet 
sin enbårne søn for alle synderne. 
Jesus ønskede, at alle sjæle skulle 
være bevidste om, hvorfor han blev 
korsfæstet, tage imod ham som deres 
Frelser og opnå det evige liv. Derfor 
råbte Jesus med høj røst ”Elí, Elí! 
Lemá sabaktáni?”

Hvis vi af hjertet tror, at Jesus 
blev forsaget af Gud og korsfæstet 
på grund af vores synder, så må 
vi hver især ikke længere hvile i 
synden, men i stedet leve hellige liv 
og blive hans børn, som kan kalde 
Gud for ”Fader.” Vi må også sprede 
budskabet fra korset med flid for at 
føre de sjæle, der er på vej til døden, 
tilbage til frelsen. 

Den femte  ud ta le l se :  ” Jeg 
tørster.”

Når et menneske bløder betydeligt, 
vil det føle en ekstrem tørst. Kan 
vi overhovedet forestille os, hvor 
tørstig Jesus må have været, da han 
var blevet fastsømmet til korset i 
Israels tørre luft og hang under den 
stegende sol i timevis? Men Jesus 

led ikke alene af fysisk tørst; der var 
en åndelig betydning indlejret i hans 
ord: ”Jeg tørster.” Hans ord havde en 
åndelig natur, som tilskynder hver 
af os til at slukke hans tørst ved at 
returnere prisen for hans blod.

Hvordan kan vi da returnere prisen 
for Jesu blod? Jesus udgød sit blod 
for at frelse hele menneskeheden, det 
vil sige synderne, så vi må prædike 
budskabet for alle de mennesker, der 
ellers vil ende i Helvede. I tillæg til 
at vi ”direkte” udbreder budskabet 
t i l  de ikke-troende, kan vi også 
gøre det ”indirekte” ved at bede for 
sjælenes frelse og give offergaver til 
missionsarbejdet. 

Da Jesus sagde: ”Jeg tørster”, var 
der nogle mennesker, som stod tæt 
ved, der satte en svamp fyldt med 
eddike på en isopstængel og stak den 
op til hans mund. Jesus drak af den 
sure vin. Ikke for at slukke sin tørst, 
men for at vise, at han accepterede 
smagen af den sure vin for at opfylde 
det åndelige mål, som var blevet sat 
af profetien i det Gamle Testamente 
(Salmernes Bog 69:21): ”De gav mig 
[…] eddike til at slukke min tørst.”

Det, at Jesus drak den sure vin, 
vidner om, at han dermed gjorde det 
muligt for os at drikke ny vin. Den 
”sure vin” symboliserer loven i det 
Gamle Testamente, mens den ”nye 
vin” står for kærlighedens lov i det 
Nye Testamente, der blev opfyldt af 
Jesus selv. 

I f ø l g e  l o v e n  i  d e t  G a m l e 
Testamente skal alle syndere straffes 
fo r  de res  synder  og  syndernes 
for lade lse  b lev  opnåe t  ved  de t 
dyreblod, de ofrede til Gud. Da Jesus 
selv blev sonoffer og forløste os fra 
lovens forbandelse med sin død på 
korset, drak han ”den sure vin” for 
os. 

Derfor vil vi blive tilgivet vores 
synder, når vi tror på Jesus Kristus 
og angrer vores synder af hjertet. 
Denne handling er at ”drikke den 
nye vin” og for at oplyse os om 
dette, sagde Jesus: ”Jeg tørster”, 
hvorpå han drak den sure vin. 

D e t  s j e t t e  o r d :  ” D e t  e r 
fuldbragt.”

I Johannesevangeliet 19:30 står 
der: ”Da Jesus havde fået eddiken, 
sagde  han:  ”Det  e r  fu ldbragt .” 

Og han bøjede hovedet og opgav 
ånden.” Da Jesus sagde: ”Det er 
fuldbragt”, henviste han til, hvordan 
han havde gennemført  forsynet 
for menneskehedens frelse ved at 
opfylde loven med kærlighed. 

” S y n d e n s  l ø n  e r  d ø d ” 
(Romerbrevet 6:23), så alle syndere 
skal  s t raffes  med døden og v i l 
k o m m e  i  H e l v e d e .  G u d s  b ø r n 
måtte gennem lang tid slå kvæg og 
får ihjel for at ofre dyreblodet og 
derved få tilgivelse for deres synder. 
Men Jesus forløste os fra lovens 
forbandelse ved at ofre sig selv ved 
korsfæstelse (Hebræerbrevet 7:27). 

De skridt, som Jesus tog for at 
forløse menneskeheden fra deres 
synder, blev gennemført ved hans 
ufattelige og uforklarlige kærlighed 
af stor styrke. Guds dyrebare søn 
kom ind i denne verden, udholdt 
pinslerne ved at blive arresteret 
og pisket af synderne selv, fik en 
tornekrone  på  hovedet  og  b lev 
sømmet  fas t  t i l  korse t  gennem 
hænder og fødder. 

Vi har fået retten til at komme 
i Himlen ved vores tro på Jesus 
K r i s t u s ,  s o m  i  s i n  s t o r s l å e d e 
kærlighed og offervilje overvandt 
døden. Så hvad skal vi gøre? Da 
Jesus fuldførte Guds forsyn med 
kærlighed og offervilje, og blev 
kongernes  Konge  og  her re rnes 
Herre, skal vi, som er blevet frelst 
ved ham, også opfylde Guds vilje. 

Guds vilje for os er fuldkommen 
h e l l i g g ø r e l s e  o g  f u l d k o m m e n 
t r o f a s t h e d .  V i  s k a l  b æ r e 
Helligåndens ni frugter, opnå den 
åndel ige  kær l ighed  og  opfy lde 
Saligprisningerne. Som han fortalte 
os,  skal vi  være Herrens vidner 
overalt på jorden og gøre alt, hvad 
vi kan for sjælenes frelse. Først da 
kan vi fuldt ud forberede os som 
hans brude, udføre vores gudgivne 
pligter og på dagen for hans komme 
bekræfte: ”Det er fuldbragt.”

Brødre og søstre i Kristus. Jeg 
beder i Herrens navn for, at når I 
fatter den åndelige betydning af Jesu 
sidste syv udtalelser fra korset og 
indgraverer dem i jeres hjerter, vil I 
leve et liv, som er godt i Guds øjne 
og bo på det smukkeste himmelske 
bosted til evig tid med Herren. 

Jesu sidste syv udtalelser fra korset (3)

”Og ved den niende time 

råbte Jesus med høj røst: 

’Elí, Elí! Lemá sabaktáni?’ 

– det betyder: ’Min 

Gud, min Gud! Hvorfor 

har du forladt mig?’” 

(Matthæusevangeliet 

27:46).

”Derefter, da Jesus vidste, 

at alt nu var fuldbragt, 

og for at Skriften skulle 

opfyldes, sagde han: 

’Jeg tørster’... Da Jesus 

havde fået eddiken, sagde 

han: ’Det er fuldbragt’” 

(Johannesevangeliet 

19:28-30).

Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

●●●

Nanmin  M
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Udgivet af Manmin Centralkirke  

”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.

Danish

Nanmin  M
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Livets ord førte mig på vejen til fornyelse og lykke!

Diakon Changkeuk Maeng, 
69 år, det kinesiske sogn, 

Manmin Centralkirke

Den 26. december 2017 gik 
jeg hjemmefra for at tage på 
arbejde. Jeg kunne mærke, 
at min krop lænede sig til 
venstre, så jeg vendte om og 

gik hjem. På vejen begyndte jeg at mærke, at mine ben og 
min tunge var lammet. Jeg kunne ikke gå op ad trapperne 
og heller ikke tale. 

Det lykkedes mig at nå hjem. Min datter ringede til 119 
efter en ambulance, og jeg blev i al hast kørt til hospitalet. 
Der var tale om en hjerneblødning. Lægen sagde, at 
hjernecellerne havde taget skade i tre dele af min hjerne, 
og at det ikke ville blive fuldkommen helbredt. Han 
tilføjede, at jeg ikke længere kunne leve et normalt liv. 

Den 29. december kl. 5 om eftermiddagen, modtog 
jeg Seniorpastor Dr. Jaerock Lees bøn. Efter bønnen 
blev mine ben styrket, og jeg begyndte at kunne gå uden 
assistance fra andre. Min krop lænede sig heller ikke 

længere mod venstre. 
Efter den nattelange fredagsgudstjeneste d. 30. 

december trykkede jeg Seniorpastorens hånd, og min 
lammede tunge 
blev normal. Jeg 
begyndte at tale 
normalt. Halleluja!

Diakonisse Songyee Jung, 40 år, 
Kana'an Mission, Manmin Centralkirke

Gennem de seneste to år har jeg 
tid tider haft alvorlig halsbrand. Efter 
et stykke tid bredte symptomerne 
sig langt op i halsen på mig. Jeg 
følte, at halsen brændte og at der var 
noget, der bevægede sig. Det gav 
mig kvalme. Når jeg lå i sengen, 
kom mavens indhold tilbage gennem 

spiserøret, og det brændte i mit bryst. Jeg kunne ikke ligge ned 
og sove. 

I september 2016 fi k jeg gennemført en kikkertundersøgelse, 
der viste, at jeg havde gastroøsofagal refluksygdom. Der var 
alvorlig inflammation og blødninger i mit spiserør. Jeg tog 
medicin, men det blev ikke bedre. I August 2017 fik jeg igen 
foretaget en kikkertundersøgelse, og den viste, at der stadig var 
ar i min mave og mit spiserør. Den 30. december 2017 modtog 
jeg Seniorpastor Dr. Jaerock Lees forbøn efter den nattelange 

f r e d a g s g u d s t j e n e s t e r . 
Næste  morgen va r  både 
halsbrænden og alle de andre 
symptomer forsvundet. Jeg 
mærkede ikke noget i min 
hals, men fordøjede maden 
godt. Jeg var blevet helbredt 
for  den gast roøsofagale 
r e f l u k s y g d o m  v e d 
Seniorpastorens bøn!

Broder Juyeong Jung, 14 år, Sogn 9, 
Manmin Centralkirke

Den 14. november 2017 
slog jeg min arm, fordi jeg 
faldt ned af en rutschebane 
på legepladsen. Lægen 
sagde, at  min ar m var 
fuldkommen brækket, og 
at der var behov for en 

operation. Han sagde, at hvis jeg ikke blev opereret, 
ville min arm holde op med at vokse og blive kortere 
end den anden, eller den ville gå af led og blive 
forvredet. Jeg ønskede at modtage Guds helbredelse, 
så jeg tog hjem. Så fi k jeg Seniorpastor Dr. Jaerock 
Lees bøn over det Automatiske Svarsystem. Efter 
bønnen blev smerterne gradvist mindre og til sidst 
forsvandt de helt. Så jeg sov godt allerede samme nat. 

Lægen havde sagt, at min arm var splintret, og at 
det ville give alvorlige smerter. Men jeg havde slet 
ingen smerter. Jeg tog til Daniel Bønnemødet og 
angrede, og jeg brød ud i en fl od af tårer. 

Den 17. november sendte jeg en forespørgsel 
om bøn til Seniorpastoren, som var i sit bedehus 
i bjergene. Den 2. december f ik jeg lavet et 

røntgenbillede. Lægen sagde nu, at min knogle 
va r  g roe t  pe r fek t 
sammen. Halleluja!

”Jeg blev helbredt for gastroøsofagal 
refluksygdom gennem bøn!”

”Min højre arm brækkede, men 
delene satte sig fint sammen uden 

operation!”

”Jeg blev helbredt for lammelse, 
som skyldtes et slagtilfælde!”

▶ Tegn på 
hjerneblødning i 

den hvide substans i 
basalkernerne og bag på 
højre laterale ventrikel i 

hjernen. 

▲ Blødninger og inflammation i 
overgangsområdet mellem maven 

og spiserøret.

Før bønnen 

Før bønnen

▶ Enden af 
overarmsbenet var 

fuldkommen splintret 
og forkert placeret.

▶ De splintrede dele 
er blevet helbredt, og 

der er ingen tegn på 
afkortning.

Før bønnen

Efter bønnen

Overvældende 
beviser på den 
levende Gud

Som Jesus sagde i 

Johannesevangeliet 11:40: 

”Har jeg ikke sagt til dig, 

at hvis du tror, 

skal du se Guds herlighed?” 

Troen på Gud vil fremkalde Guds 

forbløffende gerninger. 

Medlemmer af Manmin 

i og udenfor Korea 

har oplevet Guds store kraft, 

hvorved alt er muligt. 

De er blevet helbredt 

for sygdomme, har fået svar og 

velsignelser, 

og er blevet beskyttet mod ulykker 

og sygdomme. 

Her er nogle 

af deres vidnesbyrd:

Dr. Jaerock Lee modtog fortolkninger af Skriften fra 
Gud ved Helligåndens inspiration gennem utallige timers 
bøn og perioder med faste. Alle hans åndelige budskaber 
er tilgængelige på kirkens hjemmeside www.manmin.org, 
hvor mange mennesker har lyttet til prædikener og oplevet 
åndelige helbredelser, forandring og liv. 

                               
Broder Victor Chevchigashev, age 46, 46 år fra 

Rusland, lyttede til Dr. Jaerock Lees gudstjenester via 
CNL og TBN Rusland, som er kristne TV-stationer 
for russisktalende folk. Han blev forbløffet over det 
dybt åndelige budskab. Han sagde: ”Dr. Lee virkede 
meget ydmyg og troværdig, og han gav klare svar på de 
spørgsmål om Bibelen, jeg har haft gennem lang tid.” 
Broder Chevchigashev oplevede også helbredelse. Han 

havde haft hævede fingre og 
der var kommet betændelse ud 
under has negle på grund af 
hans arbejde. Han havde også 
psoriasis i benene. Men han blev 
helbredt for alle disse ting. 

S id e n  h a n s  f a m i l ie  h a r 
registreret sig som medlemmer 

af Manmin, har de deltaget i Manmin gudstjenester 
over internettet og udbredt det hellige budskab i deres 

omgivelser.

Diakon Jongyeong Park, 43 år, sogn 32 ved Manmin 
Centralkirke, fortalte at han ikke havde følt sig lykkelig, 
mens han var kommet i andre kirker. Han havde tænkt: 
” D e n ne  ve rde n  e r  a l t  fo r 
besudlet af ondskab og den 
trækker mig mod synden. Kan 
jeg overvinde den? Jeg håber, 
at jeg i hvert fald vil opnå en 
skamfuld frelse.”

Men han så tilfældigvis et 
videoklip ved navn ”Kraft” på 
YouTube. Det handlede om de kraftfulde gerninger, der 
bliver manifesteret ved Dr. Jaerock Lee. Han spekulerede 
over Dr. Lees gudstjenester. 

Han begyndte at lytte til Dr. Lees serie af gudstjenester: 
”Budskabet fra korset” og gik derefter videre med andre 
budskaber. Han blev dybt rørt over Guds store kærlighed, da 
han forstod, at Gud har kultiveret mennesket på jorden for 
at opnå sande børn, som han kan dele den sande kærlighed 
med til evig tid. Til sidst blev han registreret i Manmin 
sammen med sin familie, og nu oplever han den sande lykke 
i sit trosliv. Han fører et kristent liv, der ikke har noget med 
synd at gøre, og hans familie har opnået fred i Herren. 
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”Jeg blev helbredt for ondartet blodkræft!”

I april 2017 begyndte min krop at udvise unormale 
symptomer. Jeg havde smerter over alt og havde svært 
ved at sove på grund af alvorlig hovedpine og en 
fornemmelse af kløe. Jeg blev svagere og lå i sengen 
hele dagen. Symptomerne blev værre, og til sidst 
kunne jeg ikke engang spise. 

Jeg blev diagnosticeret med 4. stadie af ondartet 
blodkræft. Lægen sagde, at der ikke var nogen garanti 
for, at jeg kunne komme mig fuldstændig, selv efter en operation, for 
kræftcellerne havde allerede spredt sig over alt i min krop. Det værste var, at 
jeg fik at vide, jeg kunne dø på et hvilket som helst tidspunkt, hvis ikke jeg 
blev opereret. 

I denne desperate situation kom jeg i tanker om noget. To måneder før 
det startede, var jeg blevet ledt til Delhi Manminkirke. Jeg have hørt mange 
vidnesbyrd fra mennesker, som var blevet helbredt for sygdomme ved 
Seniorpastor Dr. Jaerock Lees bøn. 

Jeg begyndte at bede ved et Daniel Bønnemøde på GCN. Jeg angrede mit 
tidligere liv og bad oprigtigt. Jeg modtog Seniorpastorens båndoptagede bøn 
tre gange om dagen og lyttede til hans gudstjeneste ”Budskabet fra korset.” 
Jeg fik ofte forbønner med lommetørklæder, som Dr. Lee havde bedt over fra 
Pastor John Kim (Apostlenes Gerninger 19:11-12). Derefter fik jeg det bedre, 
og hele min krop blev stærkere. 

Så hørte jeg at Manmin Sommerrefugium 2017 ville blive afholdt i august. 
Jeg forberedte mig på at blive helbredt fuldkommen. Jeg gennemførte faste 
og bønner. Den 7. august deltog jeg i refugiets første dag via GCN. Da jeg 
modtog Seniorpastorens bøn, skete der mig noget forbløffende. Lige efter 
bønnen fik jeg Helligåndens ild. Hele min krop blev varm, og jeg svedte 
meget. Og så forsvandt alle symptomerne på kræft fuldkommen!

Ti dage senere fik jeg foretaget en medicinsk undersøgelse. Lægen sagde 
forbløffet: ”Alle kræftcellerne er helt væk!” Jeg takker og ærer Gud, som 
helbredte mig!

Jeg har for nyligt indset, 
at jeg kan gøre hvad som 
helst og bære frugt i Herren, 
så længe jeg har t ro.  Jeg 
arbejder for selskabet Seoul 
Huse & Samfund. Jeg har 
været ansvarlig for mange 
byggegrunde, men der har 
ikke været så meget som en 
enkelt ulykke i årevis, fordi 

Seniorpastor Dr. Jaerock Lee har bedt for mig. 
Jeg har udført mine pligter med flid og tjent andre, som han har lært mig. Den 

31. december 2017 fik jeg en borgmesterens udmærkelse i Seoul. Den blev givet 
i anerkendelse af mit bidrag til sikkerhedsforanstaltninger mod oversvømmelser, 
skadereducering, og borgersikkerhed. Jeg var lykkelig over at kunne forherlige 
Gud. 

Min søn broder Jonghyum Baek er nu 21 år. Da han var 5, stammede han 
frygteligt. Men han trykkede Seniorpastorens hånd med tro, og blev straks 
normal. Da han havde oplevet Guds forbløffende kraft, bad han for at studere 
sprog og arbejde for Guds rige. I 2018 blev han optaget på afdelingen for Arabisk 
ved Hankuk Universitet for Fremmedstudier ved at bestå en skriftlig prøve 
tidligt i optagelsesprocessen. Han opnåede endda et stipendium, der dækkede 
hele skoleåret. 

Min datter søster Jihyum Baek (19 år) var ved at dø, da hun var lille. En bil 
bakkede hen over hende! Men hun blev beskyttet i hyrdens rum. Nu er hun 
sund og rask. Hun har været præsident for de Studerendes Søndagsskole i 
Gymnasiemissionen både sidste år og dette år. Da hun studerer flittigt og opfører 
sig godt i skolen, har hun fået en udmærkelse som eksemplarisk student. 

Min kone seniordiakonisse Miok Kim (49 år) er også fuld af taknemmelighed 
og glæde. Hun tager hånd om sjælene og beder indtrængende. Jeg takker og ærer 
Gud, som har ført hele min familie til at have håb om den smukke himmel og gå 
på velsignelsernes vej. 

Diakon Yongchul Baek, 53 år, Sogn 6, Manmin Centralkirke Søster Tara Singh, 28 år, Delhi Manminkirke, Indien

”Velsignelser i overfl od i min familie!”

Søster Teresita Tamayo 
fra Manila Manminkirke 
i Filippinerne, 67 år, blev 
beskyttet under en stor brænd. 
Den 4. januar 2018 kl. 10 brød 
branden ud på grund af at nogle 
børn havde leget med ild, og den 

udviklede sig til en stor brand. Ilden blev først bragt 
under kontrol kl. 17 om eftermiddagen ved hjælpe 
af mere end 20 brandbiler. Branden ødelagde søster 
Teresita Tamayos 50 nabohuse inklusiv det hus, der 
lå lige bag hendes. Men hendes hus blev beskyttet 
mod ilden. 

”Jeg sendte en forespørgsel om bøn t i l 
centralkirken gennem min kirkes pastor. I sidste 
ende blev mit hus som det eneste beskyttet fuldt ud 
i hyrdens rum! Forbløffende!”

Den 29. december 2017 faldt 
broder Arguins Odaka Sande, 
23 år, fra Nairobi Manmin 
Hellighedskirke i Kenya, ned 
fra 4. sals højde på en byggegrund, 
mens han var på arbejde. Han 
trådte ved et uheld på en stige, hvor 

skuerne havde løsnet sig, og faldt ned. Hans kolleger 
skyndte sig at køre ham på hospitalet, men han var 
sund og rask, og havde bare fået en lille ridse i ansigtet! 

Han fortalte: ”Min krop faldt med hovedet først. 
Pludselig følte jeg en styrke i luften, som vendte min 
krop, så min højre hånd var nederst, og ikke mit 
hoved.” Han gennemgik en medicinsk undersøgelse, 
men der blev ikke fundet nogen skader og 
røntgenbilledet af hans højre hånd viste, at der ikke var 
sket den noget. 

B r o d e r  Va s i ly,  32  å r,   
Moldov a Manminkir ke,   
kørte ved et uheld ind i bilen 
ved siden af hans egen d. 11. 
oktober 2016. Den anden bil 
maste hans, og kørte lige ind i 
førersædet. 

”Bilen stoppede, lige før den nåede til min 
krop. Da jeg kom mig, åbnede jeg døren og 
stod ud. Jeg undersøgte hele min krop, men jeg 
var ikke kommet noget til. Jeg blev beskyttet i 
hyrdens rum!”

Broder Vasily var blevet registreret i Manmin, 
efter at han havde lyttet til Seniorpastor Dr. Lees 
prædikener på nogle CD'er, som han havde fået 
af en bekendt. Han fortæller, at hans liv er blevet 
forandret gennem livets ord. 

Vi er blevet fuldkommen beskytte under store brænde og 
skrækkelige ulykker!


