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Med omkring 1000 søsterkirker og associerede 
kirker har Manmin Centralkirke til stadighed 
båret vidne om Herren over hele verden. Kirkens 
medlemmer i udlandet ønsker at opleve helbredende 
gerninger direkte og få svar fra Gud ved at møde 
seniorpastor Dr. Jaerock Lee, som manifestere tegn, 
undere og kraftfulde gerninger. 

Sommerrefugiet 2013 blev gennemført i samarbejde 
med Dr. Lee syv år efter at han havde prædiket ved 
sommerrefugiet 2006. Omkring 500 pastorer og 
medlemmer af kirken kom fra 22 forskellige lande 
for at deltage. Fra d. 5 til d. 7. august var de med i 
åbningsdagens seminar, feltdagen og den sidste dag 
med tilbedelse ved lejerbålet ved Deogyusan Resort 
i Muju, Jeonbuk Provins. Den 8. august besøgte 
de beliggenheden for Muan Ferskvand, for at se 
stedet, hvor det salte havvand var blevet forandret 
til drikkeligt ferskvand (Reference: Anden Mosebog 
15:25), og de dyppede sig i vandbassinet.

Seminaret bestod blandt andet af Dr. Lees prædiken 
om ”fuldkommen ånd” fra Hebræerbrevet 10:22, og 
det blev simultantolket til 8 sprog: Engelsk, kinesisk, 
russisk, japansk, fransk, tysk, spansk og mongolsk. 
Tilhørerne fik forståelse for Guds kærlighed og 
forsyn for medlemmerne af Manmin, der træder frem 
som frugten af hyrdens tårer. 

Mange deltagere voksede især i troen, da de så 
det forbløffende under, at den voldsomme regn blev 
stoppet af Dr. Lees bøn, før han formidlede budskabet 
på seminaret (yderligere information på side 3). Hr. 
Gulbahar Shindler fra Svejts sagde: ”Jeg er kommet 
med min familie i håb om at se helt særlige tegn og 

undere, idet Dr. Lee medvirker i dette refugium. Og 
allerede på første dag så jeg det forbløffende under, at 
den silende regn blev stoppet.” 

Desuden blev mange mennesker helbredt for deres 
sygdomme gennem dr. Lees bøn, som blev fremsat 
for de syge efter prædikenen. Pastor Robinson Victor 
Selvan fra Indien sagde: ”Jeg er blevet fuldkommen 
helbredt for mine knæsmerter på grund af urinsyre 
efter at have modtaget Dr. Lees bøn.” 

Den følgende dag, på Manmin feltdag 2013, 
deltog de udenlandske gæster og medlemmer fra 
søsterkirker i og udenfor Korea i aktiviteterne 
som ”Søsterkirkernes Hold.” Holdet vandt endda 
aktivitetens mesterskab. Ved den sidste dags 
tilbedelse ved lejrbålet blev der udsendt en duft af 
lovpris, som var behagelig for Gud, og folk fi k svar 
på deres bønner.

Søster Esther Liu fra Singapore Manminkirke 
sagde: ”Jeg havde haft smerter, fordi hjertets blodkar 
ofte blev blokerede på grund af diabetes, men 
smerterne forsvandt efter Dr. Lees bøn for de syge. 
Sikkerheden på, at jeg var blevet helbredt, kom ind i 
mit hjerte, så jeg lovpriste Gud ved at hoppe og danse 
ved tilbedelsen ved lejrbålet.”

Pastorerne fra udlandet fik tid med pastor Heejin 
Lee efter aktiviteterne på feltdagen, og de sagde med 
glæde, at de havde fået tiltro til, at alt er muligt med 
tro. Pastor Heesun Lee (Verdensvejleder i Manmin) 
prædikede også for dem. De sagde, at seminaret 
endnu engang indskrev hyrdens dybe kærlighed i 
deres hjerter, og at de nu føres mod Ny Jerusalem i 
Himlen. 

”Dr. Jaerock 
Lees tilbedelse 
ved lejrbålet var 
forbløffende!”

”Lige fra første dag på Manmin Sommerrefugium 2013 
viste Gud os en forbløffende gerning. Da Dr. Lee skulle 
fremlægge sit budskab, silede regnen ned. Så bad han til 
Gud. Efter ganske kort tid forsvandt de tykke sorte skyer, 
og det holdt op med at regne. Den klare nattehimmel og 
stjernerne viste sig for os. Det var forbløffende at opleve 
Guds almægtighed. 

Manmin Feltdag var også fantastisk. Pastorer og troende 
fra søsterkirker i og udenfor Korea blev samlet i et hold, 
der konkurrerede mod de tre hold fra centralkirken. Det var 
rart at se, hvordan alle handlede i lydighed og med enighed 
i hjertet for at forherlige Gud. 

Tilbedelsen ved lejrbålet, som blev gennemført af Dr. 
Lee, var i sig selv forbløffende. Hans lovpris og hans ord 
var fyldt med den dybeste kærlighed og et stærkt ønske 
om at føre os til Ny Jerusalem, som er det smukkeste sted i 
Himlen. 

Jeg takker og ærer Gud Fader og Kærlighedens 
Herre, som gav os stor nåde og lykke under Manmin 
Sommerrefugium 2013.”

Søster Anastasia Kolessova 
(Kirken for Sandhedens Kilde, Estland)

”Jeg fik vished om den almægtige 
Gud og Herrens genkomst!”

Mere end 500 pastorer og troende fra 22 lande deltager i Manmin sommerrefugium

Tegn og undere i overflod ved Manmin sommerrefugium 2013. Pastorerne og kirkens medlemmer fra udlandet opnåede et højere niveau af tro ved at opleve Åndens kraft, og de fik dyrebare 
minder om den kærlighed, de delte med medlemmerne i Korea. 2. dag, Manmin Feltdag 2013 (6) 3. dag, Tilbedelse ved lejrbålet i Jumping Park i Deogyusan Resort i Muju, Jeonbuk Provins (1-5) 
4. dag, Stedet for Muan Ferskvand (7) 
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2 Livets ord – Åndelig kærlighed (7)
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”[Kærligheden] gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag.” (Første Korintherbrev 13:5)

Kærligheden gør intet usømmeligt
At gøre noget usømmeligt er at være grov, mangle 

høflighed eller forbryde sig mod andres ejendom. 
Naturligvis kan hilsener og t i l talemåder være 
forskellige alt efter tid og generation. Men der er en 
grundliggende høfl ighed, som skal overholdes mellem 
mennesker. Overraskende nok er der mange mennesker, 
som opfører sig uhøfligt, men ikke anerkender deres 
egen grovhed. De har særlig tendens til at opføre sig 
dårligt overfor de mennesker, der er dem nærmest. Man 
kan måske tro, at det er i orden at være en smule uhøfl ig 
overfor en ven, fordi man er tæt på ham, men de grove 
handlinger og ord kan såre hans følelser. 

Hvis man har sand kærlighed, vil man ikke handle 
usømmeligt. Hvad gør man, hvis man har en kostbar 
juvel, som man er glad for? Behandler man den med 
ligegyldighed? Nej, man vil sandsynligvis omgås den 
med stor forsigtighed og forsøge at undgå selv den 
mindste skramme. Så hvis man virkelig elsker sine 
venner, skal man udvise omsorg overfor dem! 

1. Tilfælde af uhøfl ig opførsel overfor Gud
Nogle mennesker siger, at de elsker Gud, men 

deres handlinger og ord overfor ham viser langt fra 
denne kærlighed. Det typiske tilfælde er at døse hen 
under gudstjenesterne. Lad os forestille os, at du er 
blevet inviteret af den nationale præsident. Hvis du 
falder i søvn, mens du taler med ham eller hende, 
vil det helt klart være uhøfligt. Og når man deltager 
i gudstjenester for Gud, herrernes Herre, så vil det 
være tvivlsomt, om man rent faktisk elsker ham for 
alvor, hvis man er søvnig eller døser hen overfor ham. 
Det er også uhøfl igt at tale med ens venner eller have 
unyttige tanker under gudstjenesterne. Det viser, at 
man mangler ærefrygt for Gud. 

Det er uhøfligt overfor prædikanten, hvis man 
taler, har unyttige tanker eller døser hen mens de 
taler. De vil måske blive bekymrede for, at deres 
budskaber ikke giver nåde. Og dette kan til tider 
afbryde Helligåndens inspiration for prædikanterne. I 
sidste ende vil det være skadeligt både en selv og for 
andre tilstedeværende, hvis man gør disse ting under 
gudstjenesten. 

Det er også dårlig opførsel at forlade gudstjenesten 
før tid. Med undtagelse af de mennesker, som skal 
udføre pligter, der har relation til gudstjenesten, 
skal man blive siddende og være koncentreret, indtil 
gudstjenesten er forbi. Man bør give hele sit hjerte fra 
den tavse bøn eller apostelens trosbekendelse indtil 
velsignelsen eller Herrens bøn. Det gælder under hele 
gudstjenesten inklusiv når man lovpriser, beder, giver 
offergaver og lytter til meddelelserne. Man skal give 
det samme oprigtige hjerte til Gud, når man lovpriser 
under gudstjenester, celle-gudstjenester og enhver 
anden offi ciel gudstjeneste, der har relation til kirken. 

For at tilbede af hele hjertet må man for det første 
ikke komme for sent. Det er uhøfligt at komme for 
sent til en aftale med andre mennesker, så hvor meget 
mere uhøfligt er det ikke at komme for sent til en 
aftale med Gud! Man udviser en passende høfl ighed, 
når man forbereder sig på gudstjenesten med en 
forudgående bøn. Grovhed overfor Gud inkluderer 
desuden at deltage i gudstjenesten efter at man har 
drukket alkohol eller røget, at bruge sin mobiltelefon, 

at lade børn tale højt eller lege, at tygge tyggegummi, 
og at spise under gudstjenesten.

Fremtoningen er også vigtig. Hvis man kommer 
i kirke i det tøj,  man har på der hjemme uden 
ordentlig omhu, så er det et brud på normerne. Man 
bør komme med en ren og nydelig fremtoning. 
Men der er undtagelser. Man kan godt komme til 
en onsdagsgudstjeneste eller til den nattelange 
fredagsgudstjeneste i arbejdstøj, hvis man har skyndt 
sig at komme direkte fra arbejdet. I dette tilfælde vil 
Gud ikke synes, at det er uhøfl igt. I stedet vil han være 
tilfreds med, at man ønsker at deltage i gudstjenesten, 
selv om man har travlt. 

Hvis man afbryder en andens bøn ved at prikke ham 
på skulderen på grund af et presserende anliggende, 
og han afbryder sin bøn med det samme, så er begge 
slags adfærd uhøfl ig, fordi begge har afbrudt samtalen 
med Gud direkte eller indirekte. 

Når vi tilbeder Gud og beder i ånd og sandhed, tager 
Gud imod vores hjerter med glæde, og gengælder 
os med velsignelser og belønninger. På den anden 
side bygger vi en mur af synd overfor Gud, hvis vi i 
stigende grad opfører os uhøfl igt. Så vil vi komme til 
at lide under forskellige problemer såsom sygdomme 
og ulykker, eller også vil det være svært at få svar, 
selv om vi beder i lang tid. 

2. Tilfælde af uhøfl ig opførsel i kirken
Kirken henviser ikke kun til selve kirkerummet. 

Det inkluderer kirkegården, tilhørende faciliteter, og 
andre steder inden i kirken. Så vi skal være særligt 
opmærksomme på, hvad vi siger og gør, når vi er på 
kirkens områder. Vi må ikke skændes eller tale om 
verdslige forretningsanliggender eller fornøjelser. Vi 
må ikke beskadige de hellige objekter, som tilhører 
kirken, eller bruge kuverterne beregnet på offergaver 
til private formål. 

Det er strengt forbudt at købe eller sælge i kirken. 
Nogle mennesker tror, at de overholder denne regel, 
hvis de bruger elektronisk betaling og køber i kirkens 
kontorer. Men selv i dette tilfælde er der tale om køb 
og salg. Tænk på, hvordan Jesus væltede bordene for 
vekselererne og de mennesker, som solgte offerdyr, 
som der står i Matthæusevangeliet 21:12-13. Han 
tillod dem ikke at købe eller sælge, ikke engang selv 

om der var tale om offerdyr, så det er ikke acceptabelt 
at købe og sælge i kirken med henblik på privat brug. 
Man må heller ikke afholde kirkebasar og lignende. 

Kirken er et sted med det særlige formål at holde 
gudstjenester og kommunikere med Gud. Vi må ikke 
glemme kirken og kirkegårdens hellighed og opføre os 
usømmeligt overfor Gud. 

3. Tilfælde af uhøflig opførsel overfor andre 
mennesker 

Man kan være uhøflig overfor andre, når man kun 
har tanke for sine egne interesser og glemmer at tage 
hensyn til andres omstændigheder. Vi skal være høfl ige, 
når vi ringer til andre, selv om det virker som en mindre 
ting. Vi må ikke ringe til dem sent om aftenen eller tale 
længe med dem, hvis de har travlt. Det kan give dem 
problemer. Hvis man kommer for sent til en aftale eller 
pludselig viser sig på andre menneskers områder, kan 
det også være uhøfl igt. 

Nogle mennesker tror, at hvis de tager hensyn til alle 
disse ting, kan de gøre deres tætte relationer unaturlige. 
Der er naturligvis nogle mennesker, der er så tæt på 
hinanden, at de ikke ser hinandens fejl. Men ingen 
kender andres hjerter 100%. Lad os antage, at en person 
tror, han er virkelig tæt på et andet menneske. Men det 
er ikke altid sådan, at den anden opfatter det på samme 
måde. Derfor bør vi altid forsøge at sætte os selv i den 
andens sted. 

For eksempel er der mange mennesker, som sårer 
deres nærmeste venners følelser med ubetænksomme 
ord. Hvis man opfører sig groft overfor familien og 
de nære venner, kan forholdet til dem blive værre end 
forholdet til mindre nærtstående personer. Der er også 
mennesker, som opfører sig usømmeligt overfor yngre 
mennesker eller folk i lavere stillinger. De taler ned 
til dem eller skaber en ubehagelig atmosfære ved at 
ignorere dem eller kommandere med dem. 

I dag er det svært at fi nde mennesker, som tjener deres 
forældre eller lærere af hjertets grund, også selv om de 
ældre fortjener det. Nogle siger, at det er naturligt, for 
tiden er blevet en anden. Men der er visse ting, som 
aldrig forandres, selv om tiden går. I Tredje Mosebog 
19:32 står der: ”Rejs dig for de grå hår, vis ærbødighed 
mod de gamle. Du skal frygte din Gud. Jeg er Herren.” 
Gud vil, at vi skal udføre vores menneskelige pligter så 
godt som muligt, så vi bør ikke være uhøfl ige overfor 
andre, men i stedet adlyde verdens lov og orden. 

Kære brødre og søstre i Kristus. De fl este mennesker 
tilbringer det meste af deres tid med at holde møder, 
samtale, arbejde eller spise sammen med andre. Men vi 
har alle forskellig uddannelse, viden, hjemland, kultur, 
osv. Så hvad bør være vores standart for høfl ighed? Det 
skal kærlighedens lov, som ligger i vores hjerter. 

Kærlighedens lov henviser til loven fra Gud, som 
er kærligheden selv. I den udstrækning vi holder hans 
ord i vores hjerter og handler i overensstemmelse med 
det, kan vi leve ved Herren vejledning, og så vil vi ikke 
være uhøfl ige overfor nogen. En anden indikation, som 
er indlejret i kærlighedens lov, er ”hensyn.” Der kan 
ligge en stor kraft i at vise hensyn overfor andre. Jeg 
beder i Herrens navn, om at I vil tjene alle med samme 
høfl ighed, som hvis I tjente Herren. 

Seniorpastor Dr. Jaerock Lee
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Guds kærlighed til sjælene
Manmin Sommerrefugium 2013

Første dag, Seminar – styrtregnen stoppede og mange 
forskellige slags sygdomme blev helbredt!

I den første uge af august 2013 nåede hedebølgen sit højdepunkt og styrtregnen 
faldt over hele landet i Sydkorea. Til trods for vejret afholdt Manmin Centralkirke 
sit sommerrefugium i Deogyusan Resort i Muju, Jeonbuk Provins. Seminaret blev 
forberedt med medlemmernes forudgående bønner kl. 19 d. 5. august, hvilket var 
refugiets første dag. Himlen var dækket af sorte skyer. Nogle få dråber begyndte at 
falde efter optrædenerne, da dirigenten præsenterede taleren. Snart faldt regnen tæt. 

Taleren Dr. Jaerock Lee fl yttede sig ikke for regnen, men lyttede til præsentationen, 
indtil den var forbi. Kirkens medlemmer forholdt sig også i ro uden at søge ly. De 
havde fl ere gange siden kirken blev åbnet oplevet, at regnen var blevet stoppet. Så før 
Dr. Lee begyndte sin formidling af budskabet, bad han frimodigt til Gud om at stoppe 
den regn, der faldt på medlemmerne. 

”Stop, regn! Lad regnskyerne sprede sig. Lad himlen og stjernerne blive synlige.” 
Så begyndte han sin formidling af budskabet. Kort tid efter spredte regnskyerne sig, 
regnen holdt op og himlen med stjernerne blev synlig. Gud lod endda vinden blæse 
køligt, hvilket fi k temperaturen til at falde fra 25° til 23°, og medlemmernes tøj blev 
hurtig tørt i brisen. Halleluja!

Bibelen fortæller om mange forbløffende tegn og undere, men der er ikke optegnet 
nogen gerning i stil med at stoppe regnen. De cumulonimbusskyer, som giver de 
voldsomme regnskyl, er tykke, tårnhøje vertikale skyer (se nedenstående billede). 
Det er rent faktisk umuligt at sprede så tykke skyer og få regnen til at stoppe. Denne 
gerning kan kun Gud Skaberen udføre. 

Efter seminaret bad Dr. Lee for de syge, og et stort aftal af deltagerne oplevede 
den helbredende gerning og fi k svar. De blinde begyndte at se, de døve fi k hørelsen 
tilbage, de lamme sprang op, smed krykkerne fra sig og forlod kørestolene. Den 
kraftfulde gerning helbredte endda en seer af GCN-TV (www.gcntv.org), som 
blev kureret, mens vedkommende så den direkte udsendelse af seminaret (se 
vidnesbyrdene på side 4).

Anden dag, Manmin feltdag – Manmin festlighed 
med fællesskabsfølelse og kølig vind

Tredje dag, Tilbedelse ved lejrbålet – svar og 
velsignelser blev bragt ned ved lovsigelser, som 
behagede Gud.
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Forskellige slags skyer og højderne af deres formation
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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

I 2011 havde jeg en blødning eller en blodudsivning 
i og omkring glaslegemet i øjet. Glaslegemet er fyldt 
af en geleagtig væske, og det befinder sig i området 
mellem linsen og øjets nethinde. Blødningen gav 
mig nedsat syn på højre øje. Jeg blev opereret for 
problemet, men var fortsat blind på det skadede øje. 
Min datter, diakonisse Geumja Park, sørgede over 
det og sagde, at hun ville, at jeg skulle helbredes på 
Manmin Sommerrefugium 2013. 

Da hun bønfaldt mig, tog jeg med på Manmin 
Sommerrefugium. Dr. Jaerock Lee bad for de syge 
på refugiets første dag, og adskillige menneske bar 

vidnesbyrd om deres helbredelser. Så spurgte min 
datter mig, om jeg kunne se: ”Far, kan du se?”

Men det kunne jeg ikke. Jeg sagde endda til hende, 
at jeg ikke kunne tro på de andres vidnesbyrd. Da jeg 
havde sagt det, kunne jeg se min datters skuldre skælve 
på grund af gråd, mens hun bad med tårer. Ved synes 
af hendes hulk følte jeg, at noget berørte mit hjerte, og 
jeg brød ud i gråd. 

Næste dag kom en guldsmed og satte sig på min 
arm. Den blev siddende i lang tid. Jeg var virkelig 
forbløffet! Det var som om, Gud udtrykte sin 
kærlighed til mig gennem guldsmeden.

Næste morgen skete den 
forbløffende gerning endelig. 
Mit højre øje, som havde 
mistet synet fuldkommen, 
kom sig og begyndte at 
se igen. Jeg dækkede mit 
venstre øje og fokuserede på 
mit navneskilt med højre øje. 
De menighedsmedlemmer, som sad rundt om mig, bad 
mig om også at læse deres skilte. Jeg læste deres navne 
højt et efter et. Mit syn er blevet klarere dag for dag. 
Jeg takker og ærer den levende Gud. 

Min mand og jeg er 
h ø r e h æ m m e d e .  J e g 
har ført et troende liv i 
Penang Manminkirke 
f o r  D ø v s t u m m e  i 
Malaysia og deltaget i 
Manmin Centralkirkes 
g u d s t j e n e s t e r 
g e n n e m  N e f s i s 

konferencesystem. Jeg fi k sand tro ved at lytte til Guds 
ord formidlet af Dr. Jaerock Lee, og jeg lever nu mit liv 
med håb om himlen. 

Der blev foretaget fire hospitalsprøver i april 
2013 som alle viste, at min 12 måneder gamle 
datter også var døvstum. Men jeg havde tillid til, at 

hun ville blive helbredt, hvis hun modtog Dr. Lees 
bøn. Så jeg besluttede mig for at deltage i Manmin 
Sommerrefugium. I mellemtiden deltog jeg i Daniel 
bønnemøderne, som blev afholdt hver aften. Jeg 
modtog Dr. Lees båndoptagede bøn ”afslutningen på 
dagen.” Samme aften lagde pastor Junghoon Ji, som 
virker i Penang Manminkirke, et lommetørklæde på 
min datter (reference: Apostlenes Gerninger 19:11-12). 
Derefter begyndte hun at pille ved sine ører. 

Jeg forberedte mig til Manmin Sommerrefugiet 
med længsel i hjertet. Jeg reserverede flybilletten til 
Korea uden for højsæsonen, selv om min økonomiske 
si tuation ikke var god.  Jeg bad under Daniel 
bønnemødet og bønfaldt Gud om at helbrede min 
datter.  

Endelig ankom jeg til Sydkorea d. 29. juli 2013. Jeg 
tog til Manmin Centralkirke for at deltage i Daniel 
bønnemødet. Min datter, som normalt er meget 
rolig, begyndte at skrige på en måde, som slet ikke 
er karakteristisk for hende. Hun så sig omkring og 
bevægede sig uroligt. Efter at have modtaget Dr. Lees 
bøn d. 2. august 2013 udtrykte hun sig med fi ngrene. 

D. 5. august 2013 fandt en mirakuløs gerning sted. 
Det skete på refugiets første dag, efter at Dr. Lee havde 
prædiket og bedt for de syge. Min datter nikkede, når 
andre spurgte hende om noget. Og hun vendte sig efter 
lyden, når nogen kaldte på hende: ”Skyla!” Jeg var så 
opstemt, at tårerne trillede ned af ansigtet på mig, og 
jeg bar vidnesbyrd om hendes helbredelse på scenen. 
Lovet være den gode Guds almægtighed. Halleluja!

En dag mens jeg gik ned af 
trappen, kom jeg til at træde 
forkert med den venstre fod. 
Det  gav s tore  smerter  og 
foden hævede voldsomt. Jeg 
kunne ikke sove på grund 
af smerterne.  Så blev jeg 
mindet om de overtrædelser, 
jeg havde været involveret 
i, og som ikke havde noget 

med et ordentligt kristent liv at gøre. Nogle få dage 
før uheldet havde jeg haft en drøm, hvor jeg deltog 
i Manmin Sommerrefugium, men gik med krykker. 

Da drømmen kom tilbage til mig i et glimt, blev jeg 
overbevist om, at jeg ville blive helbredt på refugiet. 

Den følgende dag modtog jeg en bøn med et 
lommetørklæde fra distriktsleder Yunsuk Song, 
og mine smerter forsvandt (Reference: Apostlenes 
Gerninger 19:11-12). Men min fod var stadig 
hævet, og jeg kunne ikke gå. Om eftermiddagen 
viste et  røntgenbillede,  at  den øverste del af 
min fod var brækket. Pastoren i min menighed, 
pastor Woojin Chun, rådgav mig omkring hvilket 
hjerte og indstilling, jeg skulle have til Manmin 
Sommerrefugiet, og hvordan jeg skulle føre et 
passende, troende liv.

Jeg tog til Manmin Sommerrefugium og var helt 
afhængig af mine krykker til at starte med. Men jeg 
fik stor nåde ved at høre Dr. Lees budskab. Og da 
han bad for de syge efter prædikenen, angrede jeg, at 
jeg var kommet på afveje i verden og havde begået 
overtrædelser. Da hørte jeg en stemme fra mit hjerte, 
som sagde: ”Rejs dig og gå!” Jeg var sikker på, at jeg 
var blevet helbredt. Mens jeg forberedte mig på at gå 
over scenen for at bære vidnesbyrd, indså jeg, at jeg 
kunne gå uden krykkerne. Fuld af glæde ærede jeg 
Gud med krykkerne løftet over mit hoved, og jeg var 
den første til at bære vidnesbyrd. Halleluja!

Tak og ære være den levende Gud!

Ved Manmin Sommerrefugium 2013 blev der udført utallige kraftfulde gerninger ved Dr. Jaerock Lees bøn. Her følger nogle af vidnesbyrdene. 

”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør, ja, gøre større gerninger end dem, for jeg går til Faderen.” (Johannesevangeliet 14:12)

”Min døve datter fik hørelsen tilbage!” Diakonisse Ginger Hazel Brand (Penang Manminkirke for Døvstumme, Malaysia)

”Jeg fik synet på højre øje tilbage” Broder Jungseok Park (Første Kinesiske Menighed, Sydkorea)

”Jeg begyndte at gå godt uden krykker” Broder Jintaek Jeong (Menighed 2-16, Sydkorea)


