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Nanmin  M
”Den gode nyhed giver lykke i overfl od!”

Manmin Nyhedsbrev, der for øjeblikket 
bliver udgivet på 32 sprog, har hjulpet 
sjæle over hele verden med at føre liv, 
der er fulde af Guds kærlighed. Manmin 
Nyhedsbrev på koreansk er netop blevet 
udgivet i sin 700. udgave.

Med det livgivende indhold har Manmin 
Nyhedsbrev hjulpet kirkens medlemmer, 
som længes efter at øge deres tro og det 
har udbredt Guds nåde til de mennesker, 
som ikke kender Gud.

Den førs te  s ide  dækker  nyheden 
om kirkens kraftfulde virke såsom de 
oversøiske kampagner, pastorseminarer, 
m ø d e r  f o r  h e l b r e d e l s e  m e d 
lommetørklæder og andre kirkelige 
hændelser. Den anden side indeholder Dr. 
Jaerock Lees prædikener, som viser vejen 
til svar og velsignelser. Side tre bringer 
hovedhistorien, som blandt andet fortæller, 
hvordan man skal kultivere sandheden i 
hjertet og overvinde verden. Og den fjende 
side dækker vidnesbyrd fra Manmins 
medlemmer over hele verden, som har 
oplevet Guds kærlighed.

Manmin Nyhedsbrev har ført utallige 
sjæle i verden på vejen til frelse. I juli 2014 
fik søster Wijei Loximi i Indien Manmin 
Nyhedsbrev på tamilsk af sin nabo og læste 
det. Selv om hun var hinduist, mærkede 
hun, at indholdet var sandt, at Gud virkelig 

lever og at også hun kunne få alt, hvad hun 
ønskede af hjertet. Så hun besøgte Chennai 
Manminkirke og begyndte at lytte til 
budskabet i kirken. Hun modtog også Dr. 
Lees bøn for de syge. Så blev hun velsignet 
til at løse nogle problemer relateret til sit 
hjem og betale sin gæld, og hendes søn 
blev helbredt for en hudsygdom.

Hun konverterede til kristendommen, og 
hendes mand begyndte også at gå i kirke. 
Nu oplever de lykken i Herrens kærlighed, 
som de aldrig før har kendt. Ud over disse 
to er der mange andre mennesker, som har 
mødt og oplevet Gud gennem Manmin 
Nyhedsbrev, og som har fået fornyet deres 
liv.

Seniordiakonisse Eunkyung Park fra 
Gwangju Manminkirke sagde: ”Da jeg 
stod ved busstoppestedet for at komme 
hjem, var der en anden kvinde, som havde 
Manmin Nyhedsbrev i hånden. Hun gav 
mig det og bad mig om at læse det. Nu 
ved jeg, at det var Herrens hånd, som blev 
strakt ud til mig, fordi jeg led i denne 
barske verden.”

S e n e r e  l æ s t e  h u n  D r .  J a e r o c k 
Lees selvbiografiske vidnesbyrd En 
Smagsprøve på det Evige Liv før Døden 
og lyttede til hans serie af prædikener 
ved navn ”Budskabet fra Korset”. Så 
fik hun mange velsignelser; hun blev 

helbredt for en hjertesygdom og nogle 
fordøjelsesproblemer, og nu fører hun sit 
troende liv uden bekymringer. Hun deler 
også Herrens kærlighed med andre ved at 
uddele Manmin Nyhedsbrev.

Mange af kirkens medlemmer gør god 
brug af Manmin Nyhedsbrev. De beder 
med tanke på livets ord og de vidnesbyrd, 
som bliver præsenteret i nyhedsbrevet, og 
derved øger de deres tro.

Diakonisse Iwamoto Yoko sagde: 
”Jeg har gavn af Manmin Nyhedsbrev 
på mange måder.  Når  jeg for tæller 
andre om budskabet, er vidnesbyrdene i 
nyhedsbrevet en hjælp. Og når jeg kommer 
ud for en prøvelse, bliver jeg mindet om 
vidnesbyrdene, sådan at jeg kan gennemgå 
den med tro. De velorganiserede budskaber 
er meget brugbare og dyrebare som livets 
brød. Jeg dele artikler, vidnesbyrd og 
kirkelige nyheder fra nyhedsbrevet på min 
profil på Facebook. Det har givet rigtig 
gode reaktioner.”

Lina Dabbagh (Israel) som oversætter 
M a n m i n  N y h e d s b re v  t i l  h e b r a i s k 
fortæller: ”Jeg har lært de essentielle og 
betydningsfulde ting ved at leve et kristent 
liv gennem Livets Ord. Og vidnesbyrdene i 
nyhedsbrevet har bevæget mit hjerte endnu 
mere, efter at jeg selv har været vidne til 
min søns mirakuløse helbredelse gennem 
Dr. Lees bøn, der transcenderer tid og 
rum.”

Manmin Nyhedsbrev bliver udgivet på 
32 sprog – koreansk, engelsk, forenklet 
kinesisk, traditionelt kinesisk, russisk, 

spansk, tagalog, japansk, fransk, hindu, 
tamilsk, portugisisk, hollandsk, dansk, 
fi nsk, estisk, bulgarsk, ukrainsk, hebræisk, 
urdu, thai, vietnamesisk, mongolsk, 
indonesisk, visayan, burmesisk, svensk, 
arabisk, nepalesisk, tysk, italiensk og 
singalesisk. Nyhedsbrevet bruges i kirker 
og af pastorer, som længes efter at udbrede 
det hellige budskab og de kraftfulde 
gerninger over hele verden.

Pas to r  Grace  Lee  i  Nepa l  s ige r : 
”Jeg deler Manmin Nyhedsbrev ud til 
folk på gaden og giver det til pastorer 
og medlemmer af vores søsterkirker. 
Medlemmer af andre kirker eller endda 
ikke-kristne har til tider ringet til os og 
udvist interesse. Jeg er lykkelig over at se, 
at mine medlemmer værdsætter Manmin 
Nyhedsbrev.”

Manmin Nyhedsbrev blev først udgivet 
d. 17. maj 1987 under navnet ”Manmin 
Joong-ang Nyhedsbrev.”  I  oktober 
2009 blev navnet ændret til ”Manmin 
Nyhedsbrev”. Det har spillet en vigtig rolle 
i det skriftlige virke gennem versionerne 
på  in terne t te t  og  på  t ryk .  Manmin 
Nyhedsteam har udvidet sit netværk til 
alle dele af Korea og dækker hele verden, 
sådan at de hurtigt modtager nyheder, som 
er fulde af nåde, og vidnesbyrd fra alle 
søsterkirker og associerede kirker.

Manmin Nyhedsbrev bringer sandt liv og 
lykkelige nyheder, som intet i verden kan 
give os, i håb om at læserne vil øge deres 
tro, få stor glæde og opleve Helligåndens 
gerninger.

Manmin Nyhedsbrev har udbredt nyheden om Gud Skaberen og Jesus Kristus til alle folkeslag i alle lande og har fornyet utallige menneskers liv.

Manmin Nyhedsbrev, der giver folk liv,
er blevet udgivet i sin 700. koreanske udgave
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Generelt er det sådan, at når folk ser 
nogen, der undertrykker deres nag, så synes 
de, at vedkommende er et godt menneske. 
Men dette er ikke den fuldkomne godhed 
i Guds øjne. Den godhed, der anerkendes 
af Gud, betyder, at vi slet ikke bærer nag 
overfor folk, som gør os ondt, men i stedet 
bevæger deres hjerter med gode ord og 
handlinger. Desuden vil Gud, at vi skal 
kultivere den fuldkomne godhed, hvormed 
vi kan give vores liv for vores fjender.

Så lad os se nærmere på følgende tre 
spørgsmål for at opnå den fuldkomne 
godhed som Guds børn.

1.  Du ska l  undersøge,  om du 
forsøger at give andre liv eller at 
undertrykke dem

I Johannesevangeliet 6:63 står der: ”Det 
er Ånden, som gør levende, kødet gør 
ingen gavn. De ord, jeg har talt til jer, er 
ånd og liv.” Ånden giver liv. Den giver 
styrke til andre for at fylde dem med ånd, 
og den lader dem forandre sig og opnå det 
evige liv.

Jesus sønderbrød ikke det knækkede rør 
og slukkede ikke den osende væge. Han 
afslørede ikke folks ondskab: Kvinden, 
som have begået ægteskabsbrud; Judas 
Iskarios, som ville bedrage ham og sælge 
ham; eller farisæerne og skriverne, som 
konstant forsøgte at angribe ham. Han 
forsøgte kun at åbne vejen for at give dem 
liv. Dette er Herrens gode hjerte.

På den anden side vil de mennesker, 
som ikke har gode hjerte, sønderbryde 
det knækkede rør, fordi det ikke ser godt 
ud. De vil slukke den osende væge for 
at undgå røg og sod. De insisterer på 
deres egne holdninger og ignorerer eller 

undertrykker andre.
Når du udfører dine pligter, vil du 

komme ud for mennesker med forskellige 
personligheder. Vælger du så at give dem 
liv, eller forsøger du at undertrykke dem 
med dine egne meninger? Lad os forestille 
os, at du afholder et møde, og at et af 
medlemmerne ofte modsætter sig dine 
holdninger. Du kan måske blive urolig og 
tænke: ”Hun modsiger mig altid. Er det 
mon fordi, hun ser ned på mig?” Og så kan 
du komme til at afvise hendes holdninger 
direkte uden at høre ordentligt efter.

Hvis du ikke har kultiveret godheden 
i dit hjerte, forsøger du at undertrykke 
andre, mens du foregiver at give dem liv. 
Lad os forestille os som eksempel, at du 
har en konfl ikt med en anden medarbejder 
i kirken på grund af personlige forskelle. 
En dag spørger pastoren i din kirke til den 
anden medarbejder: ”Hvordan går det med 
hende?”

Måske svarer du uden tøven: ”Pastor, 
jeg havde faktisk tænkt på at tale med dig 
om hende. Jeg har ondt af hende. Hun går 
glip af mange bønnemøder og har altid 
konflikter med andre. Så folk omkring 
hende har det svært med hende. Det må 
også være vanskeligt for hende. Pastor, kan 
du ikke hjælpe hende?” Rent faktisk har du 
selv konflikter med hende, men du tager 
ikke skylden på dig, og henviser endda til 
at andre har samme problemer.

I dette tilfælde er du ude efter, at 
menighedens pastor får hende til at bøje sig 
eller forandre sig. Men hvis du ikke indser 
dette ønske, tror du måske, at du har udtalt 
dig med godhed og at du er bekymret for 
dine medmennesker. Jeg håber, du vil være 
i stand til at ransage dine ord og handlinger 
for at se nærmere på, om de giver liv til 
andre, eller om du forsøger at underlægge 
dig dem.

2.  Du ska l  undersøge,  om du 
forsøger at tage æren, selv om du 
siger, at du arbejder for Guds rige

I Første Korintherbrev 10:31 står der: 
”Enten I altså spiser eller drikker, eller 
hvad I end gør, skal I gøre alt til Guds 
ære.” De mennesker, som har tro, spiser og 
sover for at få styrke til at arbejde for Guds 
rige og herlighed. Hvis de har dette hjerte, 
vil Gud tage imod deres velduft, selv når 
de bare spiser eller sover.

I k k e  d e s t o  m i n d r e  e r  d e r  n o g l e 

mennesker, der arbejder hårdt udadtil, 
men indadtil søger de deres egen ære, og 
dermed kan de ikke få nogen himmelske 
belønninger.

Din tjeneste, hjælp til de nødlidende, 
prædikener, og dine omsorg for sjælene er 
sådan en dyrebar pligt. Når sjælene bliver 
frelst og velsignet, og når der er vækkelse 
gennem dit hårde arbejde, vil du selv blive 
velsignet i ånd og krop, hvis du giver æren 
til Gud. Men i denne trofasthed vil jeg 
opfordre dig til at undersøge, om du selv 
forsøger at tage æren.

Lad os forestille os, at du forkynder 
for en kvinde, og at du beder og faster 
for hende. Nogle gange giver du hende 
det, hun har brug for, og du tjener hende 
hengivent. Med tiden åbner hun sit sind 
og overvejer at komme med i kirke. Men 
en dag er der et andet medlem, der tager 
hende med i kirke, og hun bliver registreret 
under det andet medlems navn. Så kan du 
bære nag og tænke: ”Hvordan kan hun 
gøre det? Hun ved, hvor meget jeg har 
forsøgt at få hende med i kirke, og så tager 
hun bare æren for det.” Men hvis du har 
godhed, vil du ikke tænke sådan.

Lad mig give et andet eksempel. En 
celleleder gør sit bedste for sin celle, så 
der er vækkelse og medlemmernes tro 
øges. Men en dag er der omorganisering af 
menigheden. Hendes celle bliver delt og en 
del bliver lagt under en anden celleleder. 
Hvis man kun søger Guds ære og omsorgen 
for sjælene, hvad vil man så tænke og 
gøre? Man vil hjælpe medlemmerne med 
at lære den nye leder at kende. Hvis man 
omvendt føler modvilje og tænke: ”Dette 
er min frugt. Jeg har fremelsket dem med 
mit hårde arbejde, og nu er det forgæves, 
for min celle er blevet mindre”, så betyder 
det, at man tænker på sin egen ære.

Hvis man søger sin egen ære, kan 
trofastheden forandres når som helst. 
Hvis der ikke kommer frugt hurtigt, eller 
hvis man ikke kan tage æren for de gode 
frugter, så vil man føle, at man bliver 
træt, og lidenskaben vil hurtigt køle af. 
Jeg håber, du ikke vil søge din egen ære 
overhovedet, men kun søge Guds ære fuldt 
og helt. Først da vil din trofasthed blive 
belønnet med evige belønninger og ære.

3. Du skal undersøge, om du tager 
hånd om andre, eller om du vil, at 
andre skal tage hånd om dig

I Apostlenes Gerninger 20:35 står der: 
”Det er saligere at give end at få.” Når 
man fuldfører sine pligter, forsøger man 
naturligvis at give mere, end man får. Man 
drager omsorg for de sjæle, som er svage 
og har problemer, og man tager hånd om 
sin familie. Men hvis Helligåndens fylde 
forsvinder i et øjeblik kan man få behov 
for at modtage.

Man vil måske tænke: ”Hvordan kan det 
være, at jeg ikke får nogen velsignelser, 
selv om jeg har arbejdet så hårdt?” Nu vil 
de kødelige tanker til stadighed øges, og 
man vil måske tænke: ”Jeg har arbejdet 
hårdere and andre, men det er der ingen, 
der ved.” Så tænker man primært på sine 
egne problemer, selv om man tidligere 
satte sjælene først.

M a n  v i l  m å s k e  t æ n k e :  ” B e d e r 
menighedens pastor for mig? Når andre 
gennemgår trængsler, besøger hun dem 
og faster endda for dem, men hun gør 
ikke rigtig noget for mig!” Og hvis andre 
råder en til at være mere trofast, vil man 
få det dårligt og tænke: ”De forsøger bare 
at påpege mine fejl, selv om de slet ikke 
forstår min situation.”

Selv om man har arbejdet som leder i 
kirken og har hørt det gode budskab i lang 
tid, vil det egentlige hjerte efterhånden 
blive åbenbaret ,  hvis  ikke man har 
kultiveret godheden i sig. Det vil sige, at 
i stedet for at forsøge at vise omsorg for 
andre, så vil man prøve at få andre til at 
forstå og tjene en selv.

Jesus blev hængt på korset, selv om han 
var uskyldig. Men han beklagede sig ikke 
over smerterne selv i denne situation. Han 
forsøgte at trøste Gud, som sørgede, og han 
bad for de sjæle, som ville blive tilbage. 
Man kan komme ind i den fuldkomne ånd, 
hvis man forsøger at se andres smerter i 
stedet for ens egen. Man skal forsøge at 
forstå andres hjerter og hjælpe dem.

Kære brødre og søstre i Kristus. Gud 
er det fuldkomne lys, som ikke har nogen 
ondskab eller skiftende skygger. Han er 
fuldkommen i sig selv. Han vil, at vi skal 
være fuldkomne, da vi er hans børn. Jeg 
tilskynder jer til at undersøge jeres hjerter, 
ord og handlinger, og hurtigt øge jeres 
tro. Jeg beder i Herrens navn om, at I vil 
kultivere den fuldkomne godhed, og ikke 
den kødelige godhed, som kommer af 
viden og selvretfærdighed.

Kultivering af den 
fuldkomne godhed

”Dette er det budskab, som vi har 
hørt af ham og bringer videre til jer: 
Gud er lys, og der er intet mørke i 
ham” (Første Johannesbrev 1:5).

Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

●●●

Nanmin  M
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Før jeg tog imod Herren, var jeg afhængig af 
alkohol og stoffer. Min familie frygtede mig. Jeg 
var fuld hver aften, og jeg truede min kone og 
min søn med en kniv og sagde, at jeg ville slå 
dem ihjel. Jeg slog dem også. Men når jeg ikke 
drak alkohol, havde jeg alvorlige hovedpiner 
og mine hænder rystede. Så jeg kunne ikke lade 
være med at drikke.

Min familie led rent psykisk på grund af mig 
(venstre, bagved). De var også fysisk syge. Min 
kone havde stofskifte- og hjerteproblemer, og 
havde svært ved at trække vejret. Hun havde også 
hyppig vandladningstrang. Min ældste søn have 
hovedpiner og dårligt syn. Og min yngste søn gik 
omkring om natten på grund af søvngængeri.

Men i november 2007 blev jeg ført til Chennai 
Manminkirke. Jeg holdt op med at drikke 
alkohol, selv om jeg havde været afhængig i 20 
år, og jeg holdt også op med at tage de stoffer, 

som jeg havde brugt i over 10 år. Min kone og 
mine sønner blev helbredt for deres sygdomme. 
Derefter begyndte der et nyt kapitel af mit liv. 
Jeg har ført et flittigt, troende liv og kørt taxi 
(rickshaw taxi) for at tjene penge. Jeg er lykkelig, 
og det er min familie også.

Sidst i 2014 vejledte jeg min far og min brors 
familie, som ellers har været hinduister, til at 
komme med i kirke. Nu lever vi et kristent liv 
sammen. Hvor er jeg taknemmelig!

Alle familiemedlemmer arbejder i kirken. Jeg 
er præsident for Mændenes Mission, min kone 
er præsident for Kvindernes Mission og lærer på 
børnenes Søndagsskole samt medlem af koret. 
Min ældste søn er med i Missionsbedegruppen 
for unge.

Jeg takker og ærer Gud, som velsignede os til 
at tage imod Herren og gav os store velsignelser i 
ånd og krop.

”Min familie begyndte at arbejde trofast 
for Gud”

Diakon City Bav, Chennai Manminkirke

Da jeg var ung, vidste jeg ikke noget om penge, og 
jeg håndterede dem ikke ret godt. Men jeg var fuld 
at ambitioner og lyster. Jeg brugte mine kreditkort 
uforstandigt, stillede sikkerhed for andre og startede 
min egen forretning. Men jeg fik snart økonomiske 
vanskeligheder.

I 2001 tog jeg, selv efter jeg var blevet gift, et lån på mit 
kreditkort og investerede i aktier for at betale af på min 
gæld. Men det førte kun til endnu større gæld. Jeg sagde 
mit job op og betalte noget at min gæld af med de penge, 
jeg fi k i kompensation for opsigelsen. Og så åbnede jeg min 
egen forretning for at tjene penge. Det var en butik med 
helsekost.

Det gik godt, og butikken var stabil. Så investerede jeg 
igen i aktiver og kom i stor gæld. I november 2008 gik der 
ild i bygningerne omkring min butik. Det var forbløffende: 
de omkringliggende bygninger brændte, men der skete 
ikke noget med min butik. Der var kun 8 cm hen til den 
nærmeste forretning, men Gud beskyttede min butik.

Denne hændelse fik mig til at se tilbage på mit liv 
og angre. Selv om Gud havde lært mig om nøglerne til 
velsignelser gennem seniorpastor Dr. Jaerock Lee, havde 
jeg ignoreret dem og levet efter forgodtbefindende med 
stor grådighed. Jeg havde ikke taget den rette vej. Alt dette 
angrede jeg. Og jeg fik et job i Seoul Joongang Asset, 
Masan afdelingen. Da jeg havde gennemgået disse dyrebare 

prøvelser, ønskede jeg at hjælpe andre, som led nød, og jeg 
arbejdede fl ittigt for Guds rige.

Så velsignede kærlighedens Gud mig. I den første måned 
fik jeg en andenplads på listen over de bedst sælgende i 
mit fi rma. Jeg betalte al min gæld tilbage på et år og fi k en 
forfremmelse. Jo mere jeg gav til Gud, jo fl ere velsignelser 
fi k jeg.

I maj 2015 blev jeg givet en mulighed for at opdage 
ondskaben dybt i mit hjerte og stræbe efter at opnå det 
åndelige hjerte. Min fem-årige søn Jihun blev diagnosticeret 
med lungebetændelse. Han havde høj feber i syv dage. Han 
kunne hverken spise eller sove, og han sagde mærkelige 
ting og blev dehydreret. Hans læber blev så tørre, at de 
blødte, og han hostede så meget, at hans hals blev helt øm. 
Lungebetændelsen spredte sig til hans mellemgulv, og det 
lever-somatiske indeks blev fi re gange højere end normalt.

Min kone og jeg begyndte at faste. Vi fandt, at vores 
ildhu var blevet sløv, og at vi havde været arrogante rent 
åndeligt. Jeg tænkte, at det var min fejl. Så jeg angrede 
grundigt. Derefter forsvandt den høje feber og vores søn 
blev fuldkommen helbredt. Så begyndte jeg at løbe troens 
løb med ydmyghed, taknemmelighed og hengivenhed. I 
juni 2015 blev jeg velsignet til at opnå et åndeligt hjerte.

Alle trængslerne og vanskelighederne var Herrens 
kærlighed. Jeg takker og ærer Gud, som tålmodigt ventede 
på, at jeg skulle blive et åndeligt menneske.

I sommeren 2002 fi k jeg en trist nyhed. Min 
mor, som boede i Paris, Frankrig, var blevet 
diagnosticeret med leukæmi. Hun fi k medicin 
og forsøgte på mange forskellige måder at 
blive helbredt, men det blev kun værre. Hun 
kunne ikke spise og kastede ofte op. Så hun 
blev hurtigt svagere. Hun tabte sig fra 100 kg 
til 38 kg. Til sidst begyndte hun at forberede 
sig på sin død og sendte sin sidste vilje og sine 
værdigenstande til mig i Korea.

I maj 2004 deltog jeg i Dr. Jaerock Lees 
særlige Vækkelsesmøde og fik hans bøn 
over min mors foto. Derefter begyndte jeg 
at samle til bunke af tro for hende. Sidst i 
2006 genvandt hun lidt efter lidt sin styrke og 
begyndte at tage på i vægt. Det var et mirakel! 

I juni 2007 viste hendes testresultater, at der 
ikke længere var nogen kræftceller. Halleluja!

Her i august 2015 er min mor stadig sund og 
rask (til højre) og deltager i gudstjenester fra 
Manmin Centralkirke via internettet. Hun får 
stor nåde gennem Dr. Lees bøger og Manmin 
Nyhedsbrev. Jeg er så lykkelig og taknemmelig 
overfor Gud, når som helst jeg tænker på min 
mor, som blev helbredt og stadig er rask.

Siden da er min tro vokset, og jeg har 
ført et lykkeligt kristent liv. Nu tolker jeg 
gudstjenesten søndag aften til fransk og 
hjælper menighedens pastorer med at tale med 
folk, som taler fransk. Jeg takker og ærer Gud, 
som altid giver de bedste ting til sine elskede 
børn.

”Jeg bliver lykkelig, når jeg tænker på 
min mor, som blev helbredt”

Diakonisse Virginia, Udlændingenes Menighed, DR Congo

”Alle trængsler og vanskeligheder var 
Herrens kærlighed til mig”

Diakon Seokheon Kim, Masan Manminkirke
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”Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting.” (Apostlenes Gerninger 17:25) 
”Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.” (Apostlenes Gerninger 4:12) 

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er 
    fuldendt og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og 
    virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud 
    Helligånd. 
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores 
    synder ved Jesu Kristi forløsende blod.

4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse 
    og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige 
    himmel. 
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro 
    gennem ”Apostlenes Trosbekendelse” hver gang
    de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af
    bekendelsen.
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”Mit liv blev fornyet, da 
jeg mødte Herren!”
Der har været mange vidnesbyrd i Manmin Nyhedsbrev indtil den 700. udgave, som netop er blevet udgivet. Vi vil mindes nogle af 

vidnesbyrdene og se på vidnesbyrdsgivernes liv, som er blevet fyldt af velsignelser ved Guds nåde. Lad os forherlige Gud gennem dem!

I 1991 fandt jeg ud af, at min to måneder gamle datter 
havde en hjertesygdom kaldet supraventrikulær takykardi. 
Jeg fik at vide, at hun ikke kunne kureres fuldkommen, 
og at selv om hun fik en succesfuld operation, kunne hun 
højest leve, til hun var 18 år gammel. Først i 1993 var der 
en af mine naboer, som gav mig Dr. Jaerock Lees prædiken 
”Budskabet fra Korset” på bånd. Jeg lyttede til den og 
begyndte at føle mig lettet. Da jeg modtog bønnen for de 
syge sidst på båndet, mærkede jeg en kulde fra hoved til 
tå, som om jeg spiste en myntepastil. Jeg blev helbredt for 
smerte i mine øjne, høfeber og en eksem, som havde givet 
mig problemer.

Den 3. maj 1993 tog jeg til Manmin Centralkirke med 
min datter i al hast for at deltage i Dr. Lees vækkelsesmøde. 
Jeg fik stor nåde fra budskabet, angrede grundigt ved alle 
møderne og besluttede mig for at leve ved Guds ord.

Den 30. maj 1993 blev hele min familie registreret. Og da 
vi modtog seniorpastorens bøn for de syge efter prædikenen, 
blev min dat ter  helbredt  fuldkommen for  hendes 
hjertesygdom. Nu er hun 25, og er stadig sund og rask. Min 

mand og jeg arbejder fl ittigt for Herren med taknemmelighed 
over Guds nåde. Vi har til tider haft det svært, men så har vi 
takket Gud med tanke på seniorpastorens budskab om liv, og 
set tilbage på vores tro. Og så har vi fået en velsignelse, som 
har fået vores sjæle til at trives.

Min søn, bror Seungcheol Song har flakket omkring i 
verden med verdslige venner. Men efter at han har indset 
hyrdens kærlighed, er han hurtigt blevet fornyet. Nu arbejder 
han i kirken som Levit-arbejder (fuldtidsmedarbejder) og 
som præsident for de Unges Mission. Min datter pastor 
Jihyung Song er blevet præst og formidler den nåde og 
kærlighed, hun har fået af Herren. Min mand ældre Seokgil 
Song tjener som præsident for Mændenes Mission og 
Vejledningslærer for den Første Mission for Unge, og jeg er 
præsident for Kvindernes Mission og Vejledningslærer for 
Missionen Kana’an.

Hvis vi ikke havde mødt livets hyrde, ville min familie 
ikke have været sådan nu, så jeg takker og ærer Gud, som 
har velsignet os og ført os til at opnå åndelige hjerter og en 
fuldkommen ånd, og udelukkende leve for Guds ære.

”Jeg er lykkelig over at føre 
mit liv til Guds ære”

Seniordiakonisse Hyunsuk Cho, Vejledningslærer i Missionen Kana’an, Præsident for 
Kvindernes Mission, Sydkorea 

I april 2013 fi k jeg den gode nyhed om, at jeg var gravid i 
syvende uge. Senere fi k jeg at vide af hospitalet, at babyen 
var en dreng. Men jeg ville hellere have haft en pige.

Den 5. januar 2014 lyttede jeg til Dr. Jaerock Lees 
prædiken, hvor han talte om genskabelseskraften. Jeg 
blev overbevist om, at sønnen i min mave kunne blive 
forandret til en datter gennem Dr. Lees kraft. Så jeg bad 
med tro og fi k hans bøn for de syge under den nattelange 
fredagsgudstjeneste den 17. januar. Selv om terminsdagen 
var lige rundt om hjørnet, var jeg helt sikker på, at min søn 

kunne blive forandret til en datter. Kl. 23 næste dag fødte 
jeg min baby. Det var en smuk og sund pige, som vejede 3,6 
kg.

Min datter er sund og rask, og tumler nu rundt. Hun kan 
lide at lovprise og danse, så når jeg viser hende videoen af 
anden halvdel af den nattelange fredagsgudstjeneste, holder 
hun op med at græde og ser lykkelig ud. Desuden har jeg 
fået velsignelser og ledet lovsigelsen i kirken. Jeg takker og 
ærer Gud som lever og arbejder i overensstemmelse med 
vores tro.

”Jeg fi k en datter ved kraften! Nu 
vokser hun godt op”

Søster Sophie Atien, Nairobi Manminkirke, Kenya

”Min familie lever lykkeligt takket 
være Guds nåde”

Diakon Jaewoo Park, præsident for Mændenes Mission 2-3, Sydkorea

I 1998 begyndte jeg at komme i Manmin Centralkirke. 
Gennem Dr. Jaerock Lees prædikener, har jeg fået fred i 
sindet og jeg blev helbredt for fordøjelsesproblemer og 
rygsmerter.

På daværende tidspunkt havde min kone og jeg været 
gift i to år. Vi var bekymrede over, at vi ikke fi k børn. Men 
en nat viste seniorpastoren sig i min drøm. Han havde 
en baby på sin højre arm og gav hende til mig. Og han 
sagde: ”Kald hende Yerim”. Derefter fi k min kone nogle 
unormale symptomer og tog på hospitalet. Hun var gravid 

i sjette uge.
Senere gav Gud os fl ere døtre og en søn, og vi lever nu 

lykkeligt. Mine børn vokser godt op. De er sunde og raske, 
og er gode børn. Da jeg overholder søgnedagen, flittigt 
giver tiende og offergaver og beder, har Gud velsignet 
mig, sådan at jeg ikke mangler noget.

Jeg vil tage være på sjælene i min mission og min 
celle med hyrdens hjerte og gøre gengæld for den nåde, 
jeg har fået. Jeg takker og ærer Gud, som giver svar og 
velsignelser.
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