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Den kraft, der blev manifesteret ved Dr. Jaerock 
Lee under Israels Forenede Kampagne 2009 var 
virkelig forbløffende. På daværende tidspunkt 
havde vores land lidt under alvorlig tørke gennem 
fl ere år. Dr. Lee bad for, at tørken skulle afsluttes, 
og Gud besvarede hans bøn. Regnen silede ned 
i Jerusalem og andre områder i Israel næsten 
umiddelbart efter hans bøn. Da jeg mødte ham 
første gang,  var  jeg medlem af  Jerusalems 
byråd, men nu er jeg medlem af og næstformand 

for Knesset. Jeg er virkelig taknemmelig for 
seniorpastorens bøn. Takket være hans 

kærlighed og bøn for Israel, kan vi leve 
sunde og driftige liv. Jeg takker ham på 
Knessets vegne. 

- Hr. Yehiel Hilik Bar, 
næstformand for Knesset, Israel

Nu om stunder tøver mange kirker med at udbrede 
det gode budskab. Men Manmin Centralkirke er helt 
særlig, fordi menighedens medlemmer frimodigt fortæller 
om Gud Skaberens kraft og Jesu Kristi navn over hele 
verden. Seniorpastor Dr. Jaerock Lees vision for 
verden og hans åndelige lederskab lader budskabet 
om Herren sprede sig ud over hele verden. GCN, 
kirkens TV-station, er en af de førende blandt 
medlemmerne af Nationale Religiøse Radio- og 
TV-stationer. Programmerne er kreative og har en 
høj kvalitet, og er dermed et godt eksempel for 
andre kristne TV-stationer. 

- Dr. Frank Wright, 
Tidligere præsident for NRB, USA

Guds overvældende kærlighed 
og kraft i Manmin

”Vi, Knesset i Israel, 
takker dig!”

”Budskabet viser vejen til at møde 
Gud og Herren!”

Jeg har prædiket Dr. Jaerock Lees hellige budskab i 
mange forskellige områder af mit land og i mange andre 

lande. Utallige mennesker har allerede lyttet til hans 
prædikener og kender Manmin Centralkirke. Han 

budskaber præsenterer klart vejen til at møde 
Gud og Herren. I september 2017 nærmede 
orkanen Irma sig det sted, hvor jeg bor. 
Mange af beboerne omkring mit hus og i hele 
Florida evakuerede, men vi blev i området 
uden frygt, da vi havde bedt om Dr. Lees 
bøn. Efter bønnen ændrede Irma kurs og 

den endte med at dø ud. Vi var udenfor fare. 
- Dr. Mikhail Morgulis, 

Præsident for Åndelig Diplomatik, USA

”Kirken er Guds plan for hele verden 
i den sidste tid!”

Manmin Centralkirke er forbløffende og 
storslået. Dr. Jaerock Lee er ydmyg og dydig, 
selv om han er en pastor, der manifesterer Guds 
kraft og i høj grad øger Guds rige. Desuden 
viser kirken tegn, undere og kraftfulde gerninger 

i denne sidste tid, hvor der er desperat behov for 
at opleve disse ting. Jeg tror på, at denne kirke 
er Guds forbløffende og storslåede plan for 
verden i denne sidste tid.

- Pastor Francisco Lorite Exposito, 
Maranatha Vækkelseskirke, Spanien

”Manmin Centralkirke udbreder 
frimodigt budskabet med Guds kraft!”

”Jeg lovpriser Guds kraft, 
som stoppede ebola!”

J e g  e r  b l e v e t  v e l s i g n e t  m e d  a d s k i l l i g e 
forfremmelser i min tid som offentlig tjenestemand, 
selv om jeg ikke har nogen politiske støtter, som 
jeg kan benytte mig af. Jeg led under bagtale fra 
andre mennesker og misforståelser. Men når jeg 
sendte en forespørgsel om bøn til Seniorpastor 
Dr. Jaerock Lee, bad han for mig, og så blev alle 
problemer løst. Mens jeg tjente som guvernør for 
provinsen Equateur, var der en epidemi af ebola. Igen 
sendte jeg en forespørgsel om bøn til Seniorpastoren, 
og han bad for at stoppe epidemien. Fra den dag, han 
bad, blev der ikke rapporteret et eneste nyt tilfælde af 
sygdommen. Jeg lovpriser Guds kraft, som fjernede 
ebola virusen fra provinsen. 

- Ældre Sebastian Impeto Pengo, 
Politiker i DR Congo

”Kirken er bibeltro, 
og den er den bedste kirke!”

Under mi t  besøg i  Manmin Centra lk i rke 
mærkede jeg Helligåndens fylde og varme på en 
måde, som jeg aldrig havde oplevet i europæiske 
kirker. Menighedens medlemmer elsker hinanden og 
hengiver deres hjerter under gudstjenester og kirkelige 
gerninger. Alt i kirken er baseret på Bibelen. Jeg tror, 
at alt dette er blevet muligt gennem Dr. Jaerock Lees 
belæring. Jeg blev dybt berørt, da jeg hørte de mange 
vidnesbyrd om Guds gerninger og mirakler, der var 
sket ved Dr. Lees bøn. Gennem WCDNs virke har 
jeg fået en mere oprigtig tro og en fornyet vision for 
udbredelsen af Guds kraft som kristen læge.

- Dr. Lyubka Tancheva, neurobiolog ved 
Bulgariens Videnskabsakademi
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Når folk tager imod Herren, får de det 
endelige mål at opnå den sande frelse og 
komme i Himlen. Hvor vil det være en 
skam, hvis de siger: Herre, Herre! men 
alligevel ikke kan komme i Himlen. 
Lad os se på nogle tilfælde, hvor folk 
ikke vil være i stand til at opnå frelse 
og komme i Himlen til trods for, at de 
bekender deres tro. 

Første tilfælde: Blasfemi, hindring 
og modsigelse af Helligåndens 
gerning 

” B l a s f e m i ” ,  ” h i n d r i n g ”  o g 
”modsigelse af” Helligånden henviser 
til  de ord, der bliver sagt og de 
gerninger, der bliver gjort i modstand 
mod Guds gerning (Matthæusevangeliet 
12:31-32; Markusevangeliet 3:20-30 og 
Lukasevangeliet 12:10). Til forskel fra 
de ikke-troende, som forfølger kirken, 
fordi de ikke kender Gud, er der her 
tale om personer, som bekender deres 
tro på Gud og kender sandheden. Disse 
mennesker kan ikke blive frelst, for de 
modsætter sig bevidst Guds gerning 
som følge af deres egen ondskab. 

Selv om de er vidner til, at sygdomme 
og lidelser bliver helbredt, og dæmoner 
bliver uddrevet ved Guds kraft, så 
opfører de sig blasfemisk og hindrer 
eller modsiger Helligåndens gerning 
ved at påstå, at der er tale om ”Satans 
gerning.” Hvordan kan disse mennesker 
nogensinde kalde sig Guds børn? Når 
et menneske med et godt hjerte er 
vidne til Guds gerning, som ikke kan 
efterlignes med menneskelige evner, vil 
vedkommende ikke kunne gøre andet 
end at være taknemmelig og forherlige 
Gud. 

De onde mennesker vil derimod være 
hurtige til at fornægte Helligåndens 
gerning og modsætte sig Gud. De onde 
ånder har ikke kraft til at helbrede 
mennesker for deres sygdomme og 
lidelser. Der er ikke nogen måde, hvorpå 
de ville tillade folk at forherlige Gud 
ved at uddrive onde ånder og helbrede 
de syge! Blasfemien indbefatter også 
hindring af det virke, som udføres 
af Guds tjenere, der manifesterer 
hans kraft. Denne forhindring er det 
samme som at modsætte sig Gud, for 
den fornægter gudelige mennesker 
og Helligåndens gerninger,  som 
manifesteres gennem disse mennesker. 

Under flugten fra Egypten havde 
israelitterne på et tidspunkt ikke noget 
at spise, og de begyndte straks at brokke 
sig og skyde skylden på Moses og Aron. 
Moses sagde til dem: ”Det er ikke mod 
os, men mod Herren, I giver ondt af jer” 
(Anden Mosebog 16:8). De første 5 vers 
i Apostlenes Gerninger kap. 5 handler 
om Ananias og hans kone Safira. 
De havde sagt, at de ville sælge en 
ejendom og give pengene til Gud. Men 
i deres grådighed beholdt de nogle af 
pengene selv og gav kun en del af dem 
til Peter. De lod som om, de gav alt, 
hvad de havde tjent. Da parret ikke kun 
forsøgte at snyde Peter, men desuden 
Helligånden og Gud selv, faldt de om 
og døde uden at have fået muligheden 
for at angre (Apostlenes Gerninger 5:1-
11). 

Tilfælde 2: At gøre Guds søn til 
spot og korsfæste ham igen 

Vi læser i Hebræerbrevet 6:4-6: 
”For det er umuligt at føre dem til ny 
omvendelse, som én gang er blevet 
oplyst og har smagt den himmelske 

gave, dem som har fået Helligånden 
og smagt Guds gode ord og den 
kommende verdens kræfter, og som så 
falder fra; for de korsfæster selv Guds 
søn igen og gør ham til spot.” Disse 
vers henviser til folk, som til trods for at 
de har fået Helligånden, oplevet Guds 
nåde, lært om Himlen og Helvede, 
og har hørt ordet og forstået, at det er 
sandheden, ikke desto mindre bliver 
fristede, forlader Gud, vender tilbage til 
verden og helt åbenlyst forhindrer Guds 
herlighed i at blive åbenbaret. 

Men Satan vil arbejde med endnu 
større kraft i alle de mennesker, som 
vender tilbage til verden selv efter at de 
har oplevet Guds nåde og Helligåndens 
gerning, idet mørket i dem er blevet 
endnu større. De vil rumme større 
ondskab end de ikke-troende, fornægte 
den nåde, de tidligere har fået, og måske 
endda gå foran i forfølgelsen af kirken 
og de troende. Folk, som åbenlyst gør 
vores Herre til spot, vil ikke være i 
stand til at modtage angerens ånd, så de 
vil i sidste ende møde døden. 

Bare tænk på Judas Iskariot, som 
havde været en af Jesu disciple. Han 
havde været vidne til Jesu virke, men 
da han fulgte sine egne interesser, endte 
han med at bedrage Jesus for 30 stykker 
sølv. Han var tilsyneladende ikke i stand 
til at overvinde sin sorg og skam, så han 
begik selvmord uden at have mulighed 
for at angre det, han havde gjort. 

Tilfælde 3: At synde med vilje efter 
at have lært sandheden at kende 

I Hebræerbrevet 10:26-27 læser vi: 
”For synder vi med vilje, efter at vi 
har lært sandheden at kende, fi ndes der 
ikke længere noget offer for synder, 
tilbage er kun en frygtelig forventning 
om dom og en brændende nidkærhed, 
som skal fortære modstanderne.” Dette 
tekststykke henvender sig specifikt 
til mennesker, som kender og tror 
sandheden, men som alligevel bliver 
ved med at begå de synder, som Gud 
har advaret os imod.

Som er står i Andet Petersbrev 2:21-
22: ”For det havde været bedre for dem 
slet ikke at have lært retfærdighedens 
vej at kende end først at lære den at 
kende og siden vende sig fra det hellige 
bud, som de har fået overdraget; så er 
det gået dem, som ordsproget træffende 

siger: ”Hunden vender tilbage til sit eget 
bræk,” og ”Når en so er vasket, vælter 
den sig i sølet.”” Folk som med vilje 
synder, er bevidste om, hvad de gør. 
De angrer det, de har gjort, men vender 
derefter tilbage til deres syndefulde 
livsmønster. 

På et tidspunkt blev kong David 
fristet og begik en frygtelig synd i form 
af mord. Da en profet påpegede, hvad 
han havde gjort, var kongen dog hurtig 
til at angre og omvende sig fra sine veje. 
Da han blev udsat for Guds prøvelser 
på grund af sin synd, overvandt han 
dem med ydmyghed, og det satte ham 
i stand til at trække de syndefulde 
egenskaber ud at hjertet med rod og 
blive fuldkommen i Guds øjne. Kong 
Sauls historie var derimod fuldkommen 
anderledes. Selv om profeten Samuel 
kom til ham og mindede ham om, at han 
havde gjort noget forkert, fandt kongen 
bare på en undskyldning og angrede 
ikke. 

Dette er også sandt nu om stunder. 
Hvis en person, som bekender sin tro 
og kender sandheden, begår en synd, 
må han sønderrive sit hjerte i anger, 
gå i lyset og bære gode frugter, idet 
Helligånden selv går i forbøn for ham 
med uudsigelige sukke og minder 
ham om hans gerninger. Men hvis han 
synder med vilje, vil Gud vende ansigtet 
bort fra ham, og i dette tilfælde vil 
vedkommende ikke være i stand til at 
modtage angerens ånd, og han vil ende 
med at brænde i Helligåndens ild (Første 
Thessalonikerbrev 5:19). 

Kære brødre og søstre i Kristus. Selv 
om vores navne bliver skrevet ind i 
Livets Bog, når vi tager imod Herren, så 
vil de blive slettet igen, med mindre vi 
angrer overfor Gud og ødelægger muren 
af synd (Johannesåbenbaringen 3:5). 

Desuden er det sådan, at selv om de 
overtrædelser, vi begår, måske ikke 
er ”syder som fører til døden”, så vil 
vi aldrig blive fyldt af Helligånden, 
hvis ikke vi skiller os af med synderne 
og angrer dem. Vi vil i bedste fald få 
en ”skamfuld frelse.” Derfor beder 
jeg i  Herrens navn om at du vil 
kæmpe mod synden til blodet flyder 
og skille dig af med alle former for 
ondskab (Hebræerbrevet 12:4; Første 
Thessalonikerbrev 5:22). 

Folk, som ikke bliver frelst, 
til trods for at de bekender deres tro (2)

”Ikke enhver, som siger: 

Herre, Herre! til mig, 

skal komme ind 

i Himmeriget...” 

(Matthæusevangeliet 7:21).

”Der er synd, 

som er til døden; 

det er ikke om den, jeg siger, 

at man skal bede” 

(Første Johannesbrev 5:16).

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.

Danish

Nanmin  M
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Jeg har taget blodtryksmedicin, 
siden jeg var 14.  Ef ter jeg blev 
gift, havde jeg en akut abort. Min 
sorg var så stor, at jeg begyndte 
at dr ikke megen alkohol, og jeg 
blev af hængig. Jeg havde det som 
om, jeg skulle dø, og jeg var ved 
at blive vanvittig. Jeg kunne ikke 
holde op med at tænke på denne 
måde, og jeg led meget. 

Jeg var så følsom, at  jeg blev 
forskrækket over selv små ting, og 
så blev jeg vred. Jeg blev konstant 
påvirket af disse situat ioner, og 
der var hele t iden st r idigheder i 
min familie. Jeg bad ofte Gud om 
at beskytte mig i mine bønner. 

I september 2017 tog jeg t il et 
bønnemøde, som blev af holdt hos 
en af mine venner. Det blev styret 
af missionær Jane Mapologoma, 

Hun præsenterede Sen ior pastor 
Dr. Jaerock Lee som en kraftfuld 
pastor,  der  manifesterede Guds 
s t o r e  k r a f t ,  o g  h u n  f o r t a l t e , 
a t  G ud s  k r a f t  k a n  ud folde  s ig 
ge n ne m lom me t ø r k læ d e r,  som 
S e n io r p a s t o r e n  h a r  b e d t  ove r 
(Apostlenes Gerninger 19:11-12). 
Jeg lærte også om Muan ferskvand 
( A n d e n  M o s e b o g  1 5 : 2 5 ) . 
Missionæren inviterede mig til at 
deltage i søndagsgudstjenesterne. 

Den efterfølgende søndag deltog 
j e g  i  L o n d o n  M a n m i n k i r k e s 
g u d s t j e n e s t e  o g  j e g  m o d t o g 
forbønnen. Så følte jeg, at der var 
noget, der kom ud af mig. Derefter 
fo r t s a t t e  j eg  m e d  a t  d e l t a ge  i 
g ud s t je ne s t e r ne  om sø nd age n , 
og  j eg  mo d t og  e n  fo r b ø n  me d 
lommetørklæde fra missionæren. 

Jeg blev fuldkommen 
f r i  for mørkets k raf t , 
som havde g ive t  m ig 
p roble me r,  s ide n  jeg 
var lille. Halleluja! 

J e g  h a v d e  i k k e 
l æ n g e r e  n e g a t i v e 
t a n k e r .  J e g  b l e v 
f r e d f y l d t ,  o g  m i n 
f a m i l i e  f i k  f r e d . 
J e g  b l e v  h e l b r e d t 
fo r  h ø j t  b lo d t r yk  og 
a l kohola f hæng ig hed . 
Min familie og venner 
v a r  fo r b av s e d e  ove r 
forandr ingen. Min mand og min 
sø n  r eg i s t r e r ede  s ig  også  som 
medlemmer af Manmin!

I  l ø b e t  a f  b a r e  f i r e  u g e r 
e f t e r  j e g  f ø r s t e  g a n g  b e s ø g t e 
L ondon  Ma n m i n k i rke ,  va r  m it 

l iv f u ldkommen forand ret .  Den 
a l m æ g t i g e  G u d  h a vd e  r e d d e t 
m i t  l i v.  Jeg  e r  l y k ke l ig ,  s u n d 
og rask i  Her ren. Jeg takker og 
æ r e r  G u d ,  s o m  lo d  m ig  m ø d e 
Seniorpastoren. 

Jeg blev født i en kristen familie, men jeg 
kunne godt lide at hænge ud med mine venner. 
Efterhånden som jeg voksede op, gjorde jeg uden 
at tøve forskellige ting, som jeg ikke burde have 
gjort. Jeg blev straffet på alle måder i skolen, 
undtagen med udvisning. Jeg studerede ikke, og 
en gang fi k jeg slet ingen point i en test, fordi jeg 
faldt i søvn under prøven. Jeg var konstant den 
dårligste i skolen. 

Men Guds nåde blev givet til mig til trods for 
alt, og mit liv forandrede sig fuldkommen. Den 
16. maj 2014 da jeg gik i 11. klasse, gennemførte 
seniorpastor Dr. Jaerock Lee en bøn i anger på 
vegne af menighedens medlemmer. Jeg blev 
dybt berørt og tænkte, at han virkelig elskede 
og værdsatte mig. Da hans ægte kærlighed kom 
ind i mit hjerte, begyndte jeg at angre alle mine 
tidligere overtrædelser, og jeg fik styrke til at 
begynde forfra. 

Frem for  a l t  beg y ndte  jeg  a t  ly t t e  mere 
opmærksomt til prædikenerne og bede. I takt 
med at jeg forsøgte at overholde de åndelige ting 
en efter en, fi k jeg lyst til at studere og lære. Det 
havde jeg aldrig haft nogen interesse for tidligere. 

Rent  fak t isk havde jeg overhovedet  i k ke 

studeret tidligere. Mine karakterer syntes ikke 
at blive bedre til at starte med, men da jeg kom i 
12. klasse, forbedrede de sig drastisk. Desværre 
klarede jeg mig ikke godt i optagelsesprøverne 
til Universitetet. Men jeg var taknemmelig over 
at jeg følte glæde ved at lære, og jeg begyndte at 
tænke, at det ville være muligt for mig at klare 
mig bedre, hvis jeg studerede mere. Jeg bad mine 
forældre om lov til at læse op til prøven endnu et 
år. Det sagde de ja til. 

Jeg begyndte at bruge en simpel 2G telefon 
i stedet for en smar tphone for at være mere 
opmærksom på mine studier og af holde mig 
selv f ra at tage kontakt t il mine venner. Jeg 
studerede fl ittigt. Men om søndagen deltog jeg i 
både morgen- og aftengudstjenesten for at holde 
Herrens dag hellig, som Gud havde befalet, selv 
om andre studerende læste på private akademier 
selv om søndagen. 

På hverdagene sluttede timerne i det private 
akademi, jeg gik på, efter kl. 22, men jeg bad 
ved Daniel Bønnemødet mindst tre gange om 
ugen. Det var naturligvis nogle gange svært, men 
Seniorpastorens bøn blev ved med at hjælpe mig 
fremad. 

Han viste alt id sin kærlighed og interesse 
for  de s t uderende.  Han gav os d røm me og 
visioner for fremtiden. Lige før universiteternes 
adgangseksamen bad han for dem, som skulle 
tage prøven. Jeg troede på kraften af hans bøn, 
så jeg var overbevist om, at jeg ikke ville dumpe. 
Derfor kunne jeg studere hele tiden med tiltro. 

Endelig tog jeg adgangsprøven og opnåede en 
score, der lå blandt de bedste 3% i 2016. Og i 2017 
blev jeg optaget på Skolen for Kunst & Design 
ved Korea Universitet. 

Da jeg begyndte på universitetet, var jeg ikke 
i stand til at føre mit kristne liv så godt, som 
jeg havde troet, mens jeg tilpassede mig det nye 
miljø og de nye mennesker på skolen. Men så 
fik min familie mulighed for et kort møde med 
Seniorpastoren den 1. april 2018. I det øjeblik jeg 
fi k øjenkontakt med ham, kunne jeg mærke hans 
kærlighed, og jeg begyndte at græde. 

Gud lod mig indse, at jeg havde været lam 
overfor synden. Jeg beslut tede mig igen og 
begyndte at lovsige og bede i Hell igåndens 
fylde. Det var som om, Gud havde ventet på mig; 
han udøste Helligåndens nåde over mig som et 
vandfald.

Jeg tror ikke, at jeg nogensinde havde mærket 
Herrens kærlighed på denne måde, selv om jeg 
havde været i den, siden jeg var helt lille. Men jeg 
mærkede hans kærlighed gennem Seniorpastoren 
og mit liv forandrede sig. Jeg tænker nogle gange: 
”Hvad hvis jeg ikke var blevet fornyet ved Guds 
nåde? Hvilken slags menneske ville jeg så være 
blevet fremover?” Jeg bliver helt bange, når jeg 
forestiller mig det liv, jeg ville have levet uden at 
kende nåden. 

Jeg takker og ærer Gud, som har ført mig til at 
forstå livets sande værdi og leve i velsignelser. 
Jeg takker af hjertets grund Seniorpastoren, som 
fornyede mig. 

Broder Seonmin Kim, 22 år, 
Missionen for Unge Voksne, Manmin Centralkirke

Jeg blev fornyet 
og ledt til et prestigefyldt 

universitet!

Søster Juliana Namukasa, 
London Manminkirke i Storbrittanien, 44 år, 

tredje fra venstre

”Alle mine problemer inklusiv højt blodtryk og 
alkoholafhængighed blev løst!”
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Jeg havde alvorlig feber, da jeg var 8 år gammel, og bagefter var jeg døv på venstre 
øje. Derfor havde jeg kun få venner, og jeg græd tit alene. Jeg kunne ikke følge 
ordentligt med i skolen, for jeg skulle også passe mine søskende. Da jeg var 19, blev jeg 
gift og fl yttede til byen Daegu.

Jeg kunne ikke forstå, hvad folk i Daegu sagde, for de talte deres egen dialekt. Nogle 
sagde, at jeg var idiot, og jeg blev ked af det. Men Gud viste mig sin kærlighed, selv jeg 
var en trist stakkel. 

Den 1. maj 2016 blev jeg inviteret til Manmin Centralkirke. Da jeg ankom til kirken, 
følte jeg det som om, jeg var i en stor seng af blomster. 

Kirkerummet var lyst, og menighedens medlemmers ansigter lyste af glæde. Under 
søndagsgudstjenesten stod Dr. Jaerock Lee ved alteret og prædikede. Jeg mærkede hans 
stærke, fredfyldte og åndelige lys. 

I sin prædiken sagde han, at hvis vi for alvor tror på Gud, vil vi ikke synde og lyve, 
og så kan vi komme i himlen. Under prædikenen blev jeg fyldt af en fred og ro, som 
jeg aldrig tidligere havde oplevet. Jeg begyndte at bede ved Daniel Bønnemøderne via 
GCN og jeg bad i taknemmelighed over, at jeg var blevet en del af denne smukke og 
gode menighed. 

Tidligt i 2018 begyndte jeg have ondt i hjertet, når jeg tænkte på Seniorpastoren, som 
var blevet drænet for al sin energi, og hverken kunne se eller høre godt, fordi han havde 

helliget sig sjælenes frelse. Jeg bad for hans syn og hørelse i mine bønner til Gud. 
Den 25. marts oplevede jeg noget forbløffende. Under gudst jenesten 

kunne jeg høre Seniorpastorens stemme langt bedre end 
tidligere, selv når han talte lavt. Jeg havde aldrig kunne høre 
godt på venstre øre, så jeg fokuserede meget på det, jeg hørte 
med det højre. Men denne dag var det anderledes. Jeg kunne 
meget bedre høre samtalerne med andre mennesker og 
prædikenerne under gudstjenesten. Jeg var blevet helbredt for 
min hørenedsættelse! Jeg have lidt under den hele mit liv, 
men Gud havde i sin nåde helbredt mig, selv om jeg ikke 
havde bedt om det. 

Desuden havde jeg dårligt syn, så jeg havde brug for 
ekstra kontaktlinser ud over de briller, jeg allerede gik 
med. Men selv med briller og kontaktlinser kunne jeg 
ikke læse de små bogstaver. Nu er jeg pludselig blevet i 
stand til at læse selv de små bogstaver uden linserne. 

Jeg takker og ærer Gud, som gav mig sand lykke og 
helbredte mig for hørenedsættelse og dårligt syn, selv om 
jeg snart bliver 80 år gammel. 

I 1996 blev jeg inviteret til Manmin 
Centralkirke af min kone, men jeg 
sagde til hende, at jeg havde for travlt og 
tog ikke i kirke. Min kone diakonisse 
Sunyoung Lee begyndte at gå i kirke 
på grund af min søn Kyujins alvorlige 
astma. Vi fi k at vide, at han ikke kunne 
helbredes fuldkommen, selv med 
medicinsk behandling. Han trak vejret 
tungt, som om han havde løbet længe. 
Men da han gik i fjerde klasse, blev han 
fuldkommen helbredt ved Guds nåde 
gennem Seniorpastor Dr. Jaerock Lees 
forbøn. Nu er han sund og rask, og er 
på Taekwondo-holdet i sit gymnasium. 

Min arbejdsplads lå langt fra mit 

hjem, så jeg tog kun hjem i weekenden. 
Når jeg kom hjem, havde jeg bare 
lyst til at slappe af uden af lave noget 
særligt. Jeg ønskede, at min kone skulle 
forstå, hvordan jeg havde det og sørge 
for mig. Denne forventning gav os 
hyppige skænderier om ligegyldigheder. 
Men en dag begyndte min kone at tage 
sig af mig, som jeg ønskede. Helt ærligt 
havde jeg tidligere haft det lidt dårligt 
med, at hun brugte så meget tid på det 
kirkelige arbejde i stedet for på mig. 
Men nu forandrede hun sig og sørgede 
godt for mig. Jeg fi k ondt af hende, da 
jeg så denne forandring. 

I august 2016 blev min næstældste 

søn helbredt for medfødt paralytisk 
s k e l ø j e t h e d  u n d e r  M a n m i n 
Sommerrefugium. Det var forbløffende. 
Siden han var lille, havde han kun 
været i stand til at fokusere på ting ved 
at kigge på dem ud af øjekrogen. Lægen 
sagde, at det ville være meget risikabelt 
at operere, og at der ikke var nogen 
garanti for, at han ville blive helbredt. 
Men han blev helbredt gennem Dr. 
Lees bøn. 

Begge mine sønner havde oplevet 
helbredelse gennem Seniorpastoren 
og var nu sunde og raske. Min kone 
sørgede for mig. Jeg fik stor nåde og 
kærlighed i denne velsignede familie, 
men jeg tog den ikke alvorligt. Jeg 
var bare taknemmelig i kort tid, og så 
glemte jeg det igen. 

I 2017 kom jeg ud for en uventet 
vanskelighed, mens jeg hjalp en 
anden. Min kone bad for mig. Mens 
jeg arbejdede på at  t age mig af 
problemet, foreslog hun at afholde en 
besøgsgudstjeneste i min virksomhed. 
Men jeg havde svært ved at sætte min 
lid til Gud, når jeg stod overfor et 
problem, som jeg ikke selv var i stand 
til at løse. 

Den 24. februar 2018 mens vi afholdt 
besøgsgudstjenesten, føltes det som 

om, Guds forstod mit hjerte og trøstede 
mig. Den 4. marts tog jeg i kirke for 
at deltage i søndagsgudstjenesten. 
Jeg fældede mange t å re r  under 
gudstjenesten, uden at jeg forstod 
hvorfor. Jeg følte, at Herren aldrig 
havde glemt mig, og at han forstod 
min situation, selv om jeg havde været 
fraværende i 23 år. 

Derefter begyndte Seniorpastorens 
budskaber at forny mit hjerte. Jeg blev 
forbløffet over den grundige forklaring 
i Dr. Lees gudstjenester ”Budskabet fra 
korset”, ”Målet af tro” og ”Himlen.” I 
kirken følte jeg at byrderne blev løftet 
ud af mit hjerte en efter en. Jeg blev 
rørt over Seniorpastoren, som favner og 
fører alle medlemmer. 

J e g  h o l d t  o p  m e d  a t  d r i k k e 
alkohol og begyndte at gå i kirke 
o m  s ø n d a g e n  o g  s e l v  t i l  d e n 
nattelange fredagsgudstjeneste og 
onsdagsgudstjenesten, når jeg havde 
tid. Jeg begyndte også at bede. Jeg 
takker Gud og Herren, som tålmodigt 
havde ventet på mig, selv om jeg havde 
efterstræbt verdslige fornøjelser. 

Jeg takker min elskelige Seniorpastor 
af hjertet, for han udviste sin kærlighed 
gennem sin kraft, og han favnede mig i 
sit hjerte. 

”Jeg var døv på venstre øre, men det åbnede sig, 
og jeg havde dårligt syn, men nu ser jeg godt!”

Diakonisse Okhwa Kwon, 79 år, Sogn 4, Manmin Centralkirke 

Broder Deokhee Yeon, 50 år, sogn 14, Manmin Centralkirke
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