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Pastor- og Lederseminar 
o m  ef t e r m id d a ge n .  D a 
h a n  b a d  f o r  d e  s y g e 
m e d  l o m m e t ø r k l æ d e r 
(Ap os t le ne s  G e r n i nge r 
19:11-12), fik en mand, som 
var blind på højre øje, synet 
tilbage, og en fuldkommen 
bl ind mand begyndte at 
se. Den 27. februar blev 
Ma n m i n I nt e r na t iona le 
Seminarium åbnet i byen 
Uvira med deltagelse af 150 
personer. 

Manmin Internationale 
S e m i n a r i u m  i  A f r i k a 
g i v e r  f o r e l æ s n i n g e r 
o m  D r .  J a e r o c k  L e e s 
repræsentative budskaber 
inklusiv ”Budskabet f ra 
kor se t ”,  ”Måle t  a f  t ro” 
og ”Ånd, sjæl og krop” i 

de største byer i Kenya og to byer i Uganda med 
Biskop Dr. Cheong som taler. Det vil ske omkring 
tre gange om året. 

Manmin Internationale Seminarium har 
åbnet kurser i fi re byer i DR Congo

Biskop Dr. Myongho Cheong (i midten) med Biskop Kabutu 
Birage (højre) og Biskop Bulingo (venstre)
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I 2014 så jeg tilfældigt en prædiken på You Tube. Den havde titlen ”Helvede”, og 
blev givet af Pastor Heesun Lee. Jeg var forbløffet over dens overensstemmelse med 
Bibelens lære, og undersøgte nærmere, hvor Pastor Lee udførte sit virke. Og så fandt 
jeg Manmin Centralkirke!

Kirkens hjemmeside er fuld af Dr. Jaerock Lees prædikener. Det var forbløffende 
for mig! Jeg havde endelig fundet en pastor, som kun talte om sandheden! Jeg var så 
glad, og jeg indså, hvorfor jeg havde haft problemer. Jeg angrede, at jeg havde været 
arrogant på min arbejdsplads, bare fordi jeg var manager. Efter denne anger følte jeg mig glad og blev 
fyldt med Helligånden. 

På grund af tidsforskellen deltager jeg i gudstjenesterne i Manmin Centralkirke om lørdagen og 
lytter til Daniel Bønnemøderne på vej til arbejde i min bil. Jeg taler ofte om Dr. Lees prædikener, bøger 
og GCN TV med andre mennesker. Når jeg leder cellegruppemøder med mine amerikanske venner, 
prædiker jeg hans budskab. De er rigtig glade for det. Halleluja! 

Hvad hvis jeg ikke havde mødt Seniorpastoren fra Manmin Centralkirke? Så ville jeg have troet, 
at jeg var på rette vej til Himlen, selv om jeg i virkeligheden gik i modsat retning. Jeg er begyndt at 
forstå nogle åndelige aspekter, som jeg ikke havde indset, og jeg har opdaget usandheden i mit hjerte og 
forandret den med sandheden. Jeg er så taknemmelig.

Jeg takker Gud og Herren, som har fornyet mit liv gennem det hellige budskab, der demonstrerer Guds 
hjerte og vilje. Og jeg takker Seniorpastor Dr. Jaerock Lee, som formidler livets ord for mig.

Diakonisse Soonja Cho, 63 år, Florida, USA

Vidnesbyrd fra en seer af GCN

”Jeg er så glad for GCN, 
der er tilgængeligt hvor som 

helst og når som helst!”

◄ Den 2. marts besøgte Diakonisse Cho GCN’s stand ved NRB’s Konference og Udstilling 2017, den globale festival for kristne 
radio- og fjernsynsstationer. 

B i s k o p  D r .  M y o n g h o  C h e o n g , 
Bestyrelsesformand for Jesu Kristi Forenede 
Hellighedskirke i Afrika, som udfører sit virke i 
Nairobi Manmin Hellighedskirke, åbnede kurser 
ved Manmin Internationale Seminarium i f ire 
byer i den østlige del af DR Congo, inklusiv 
Goma, på forespørgsel af Dr. Kabutu Biriage, 
Biskop ved Betsajda Missionscenter i DR Congo. 

Biskop Kabutu blev dybt berørt af Dr. Jaerock 
Lees bøger og bad Biskop Dr. Cheong om at 
gennemføre pastorseminarier i juni 2016. Han 
sluttede sig til Manmins virke, idet han oprettede 
de 561 kirker, som han samarbejdede med, som 
søsterkirker og associerede kirker til Manmin. 

Den 18. februar 2017 blev den første lektion 

ved MIS givet i Goma, hvor omkring 200 
pastorer deltog. Dr. Cheong omtalte først 
Dr. Jaerock Lees hellige budskab og hans 
kraftfulde gerninger, og prædikede derefter 
et budskab baseret på Budskabet fra Korset 
(Foto 1). Den 19. februar prædikede han under 
søndagsgudstjeneste i Pinsekirkernes 8. sogn i 
Centralafrika, som ledes af Biskop Buligo fra 
Pinsekirkerne (Fotos 2 og 3). Samme prædiken 
som i Goma blev også givet i Bukava by, hvor 
300 pastorer deltog den 21. februar og i Baraka 
by med 150 deltagere den 24. (Fotos 4 og 5). 

Den 26. februar prædikede han budskabet 
ved søndagsgudstjenesten i El Shaddai kirke 
(Pastor Alembe) i byen Uvira og ledede et 
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Da t iden var  inde,  kom Guds 
søn til jorden i kød som Jesus og 
gennemførte til fulde pligten som 
Frelseren. 

I  f o r t s æ t t e l s e  a f  d e t  f o r r i g e 
nyhedsbrev vil jeg ud fra loven om 
indløsning af land (Trejde Mosebog 
25:23-25) forklare, hvorfor kun Jesus 
Kristus er kvalificeret til at blive 
menneskehedens Frelser.

1. Fordi Jesus kom til jorden i 
kød som et menneske 

Tredje Mosebog 25:25 indeholder 
beskrivelsen af ”loven om indløsning 
af land” og der står følgende: ”Når 
det går dårligt for din landsmand, så 
han må sælge af sin ejendom, skal 
den, der står ham nærmest, træde 
til som løser og indløse, hvad hans 
slægtning har solgt.” Ligesom den 
nærmeste slægtning kan komme 
og købe den jord tilbage, som hans 
slægtning har solgt, så må den opgave 
at indløse Adams efterkommere, der 
er blevet overdraget til den fjendtlige 
d j æ v e l ,  o g s å  u d f ø r e s  a f  ” d e n 
nærmeste slægtning” til Adam. 

Men hvem er da Adams ”nærmeste 
s lægtning”? Det  henviser  t i l  e t 
menneske, der ligesom Adam har ånd, 
sjæl og krop. I Første Korintherbrev 
15:21-22 mindes vi om følgende: 
”Fordi døden kom ved et menneske, 
er også de dødes opstandelse kommet 

ved et menneske. For ligesom alle 
dør med Adam, skal også alle gøres 
levende med Kristus.” Den første 
betingelse for at blive Frelseren, som 
forløser menneskeheden fra deres 
synder, er altså, at det skal være tale 
om et menneske. 

Jesus er søn af Gud Skaber. Så 
hvordan kan han være den ”nærmeste 
s l æ g t n i n g ”  t i l  e t  m e n n e s k e ?  I 
Filipperbrevet 2:6-8 står der: ”Han, 
som havde Guds skikkelse, regnede 
det  ikke for et  rov at  være l ige 
med Gud, men gav afkald på det, 
tog en tjeners skikkelse på og blev 
mennesker lig; og da han var trådt 
frem som et menneske, ydmygede 
han sig og blev lydig til døden, ja, 
døden på et kors.”

I Johannesevangeliet 1:14 står 
de r  om Jesus :  ”Og  Orde t  b l ev 
kød og tog bolig iblandt os.” Og i 
Johannesevangeliet 1:1 mindes vi 
om, at ”Ordet var Gud.” Sætningen 
”Ordet blev kød” fortæller os, at 
Gud iklædte sig en menneskelig krop 
med kød og ben, og kom ind i denne 
verden. 

Jesus blev født i en menneskekrop 
for at forløse menneskeheden fra 
deres synder. Da han var et menneske, 
oplevede han udmattelse, sult, glæde 
og sorg. Og da han hang på korset, 
udgød han endda sit blod og havde 
store smerter. 

Der  er  e t  ubes t r idel ig t  bevis , 
som vidner om, at Jesus kom til 
d e n n e  v e r d e n  s o m  m e n n e s k e . 
Menneskehedens historie er opdelt 
i tiden før Jesu fødsel (”f.Kr.” for 
”før Kristi fødsel”) og tiden efter 
Jesus fødsel (”e.Kr.” for ”efter Kristi 
fødsel”  el ler  ”A.D.” for  ”Anno 
Domini”, som er latin for ”Herrens 
år”).

Med andre ord vidner den metode, 
vi bruger til at beregne og fastsætte 
begivenheder i  menneskehedens 
historie, om at Jesus virkelig kom til 
denne verden som menneske. Derfor 
opfylder han den første betingelse, 
som er at være ”nærmeste slægtning” 
til Adam, idet han som Guds søn kom 
til denne jord i kød.

2 .  F o r d i  J e s u s  i k k e  e r  e n 
e f t e r k o m m e r  a f  A d a m ,  s o m 
syndede

Da Gud skabte mennesket, gav han 
Adam og Eva livets sæd – spermen 
til manden og ægget til kvinden – og 
lod et nyt liv blive undfanget gennem 
dem. Spermen og ægget indeholder 
information vedrørende arveanlæg 
og træk, såsom forældrenes natur, 
personlighed, karakteristika, ydre 
fremtræden og endda vaner. Derfor 
ligne børn deres forældre med hensyn 
til fremtoning, fysisk figur, natur, 
vaner o.l. 

Efter Adams synd er forfædrenes 
s y n d e f u l d e  e g e n s k a b e r  b l e v e t 
overleveret til efterkommerne, og det 
er ”arvesynden.” Så ethvert menneske 
er synder fra det øjeblik, han bliver 
født,  på grund af de syndefulde 
egenskaber han har arvet fra Adam og 
sine øvrige forfædre. I Romerbrevet 
5:12 står der: ”Derfor, synden kom 
ind i verden ved ét menneske, og 
ved synden døden, og sådan kom 
døden til alle mennesker, fordi alle 
syndede.”

D a  d ø d e n  b l e v  p å l a g t  a l l e 
m e n n e s k e r  p å  g r u n d  a f  é t 
menneskes, Adams, synd, er alle 
hans efterkommere blevet syndere. 
Hvis et menneske er synder, kan 
vedkommende ikke forløse andre fra 
deres synder. 

Lad os for eksempel forestille os, 
at din bror har en stor gæld og er på 
vej til at blive sat i fængsel på grund 
af den. Hvis du også selv har en stor 
gæld, og ligeledes er på vej i fængsel, 
så vil du ikke være i stand til at 
hjælpe din bror med at betale tilbage 
på hans gæld. På samme måde er 
det sådan, at selv om Frelseren, som 
forløser menneskeheden fra deres 
synder, skal være et menneske, så må 
han ikke være synder. Men da alle 
Adams efterkommere er syndere, som 
er født med arvesynden, kan de ikke 
forløse andre fra deres synder. 

Med andre ord kan intet menneske, 
som nogensinde er  blevet  født , 
opfylde den anden betingelse for at 
blive Frelser. Så hvem kan opfylde 
den betingelse at være et menneske, 
men ikke en synder? Af alle de 
mennesker, som nogensinde er blevet 
født på jorden, er det kun Jesus, 
den enbårne søn af Gud, som er et 
menneske, men ikke er efterkommer 
af Adam, og heller ikke synder. 

I  f y s i s k  f o r s t a n d  e r  J e s u s 
e f te rkommer  a f  David  og  hans 
f o r æ l d r e  e r  J o s e f  o g  M a r i a . 
Men i  Matthæusevangeliet  1:20 
mindes vi om, at Jesus er blevet 
”undfanget ved Helligånden” og i 
Matthæusevangeliet 1:23 fortælles vi 
om profetien vedrørende Jesus fødsel: 
”Se, jomfruen skal blive med barn 
og føde en søn, og de skal give ham 
navnet Immanuel.”

Jesus blev ikke undfanget gennem 
foreningen af Josefs sperm og Marias 
æg, men derimod ved Helligåndens 
kraft. Det var ikke vanskeligt for den 
almægtige Gud at gøre Maria gravid 
med Jesus ved Helligånden. Jesu blev 
undfanget ved Helligånden og ”lånte” 
kun Jomfru Marias krop, hvorved 
Jesus ikke er Adams efterkommer. 
Og da han ikke har arvet nogen 
egenskaber eller træk, er han heller 
ikke født med arvesynden. 

Vi skal huske, at selv om Jomfru 
Maria bar og fødte Jesus, så kan 
hun ikke betragtes som hans ”mor.” 
Hvis vi med de store fremskridt i 
videnskab og teknologi forestiller os, 
at et befrugtet æg kunne sættes ind i 
en maskine, og at barnet ville blive 
født efter 9 måneder, så ville barnet 
ikke kalde maskinen for sin ”mor.” 

Forholdet mellem Jesus og Jomfru 
Maria kan ses på samme måde. 
Derfor kalder Jesus aldrig Maria for 
”mor” i Bibelen, men bruger i stedet 
ordet ”kvinde” (Johannesevangeliet 
2:4; Johannesevangeliet  19:26). 
Udtrykket ”Jesu Moder” bruges kun 
af Jesu disciple for at henvise til 
Maria, og hun bør ikke blive genstand 
for tilbedelse. Husk altid, at vi kun 
skal tilbede og bønfalde den Treenige 
Gud. 

Dette budskab vil blive fortsat 
i  n æ s t e  n u m m e r  a f  M a n m i n 
Nyhedsbred.

Brødre og søstre i Kristus, jeg beder 
i Herrens navn om at I, efterhånden 
som I bedre forstår og anerkender, 
at der ikke er nogen anden på jorden 
end Jesus Kristus, som er kvalifi ceret 
til at være menneskehedens frelser, 
hver især hurtigt vil få sikkerhed om 
frelse ved troen og opnå den autoritet 
og de velsignelser, som I er berettiget 
til som Guds børn.

Hvorfor er Jesus vores eneste 
frelser? (1)

”Og der er ikke frelse 

i nogen anden, ja, 

der er ikke givet mennesket noget 

andet navn under himlen, 

som vi kan blive frelst ved” 

(Apostlenes Gerninger 4:12).

Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

●●●

Nanmin  M

Trosbekendelse

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
Telefonnr.: 82-2-818-7047
Fax: 82-2-818-7048 
Web: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
Email: manminminen@manmin.kr
Udgiver: Dr. Jaerock Lee 
Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin  

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.

Nanmin  M
Danish
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U d t r y k k e t 
”det knækkede 
rø r ”  henv ise r 
her til folk, hvis 
hjerter er sårede, 
knuste eller fulde 
a f  l idel se r  på 
grund af livets 
op- og nedture. 
Da mennesket 

har fået en udødelig ånd, vil det blive dømt, efter 
at det fysiske liv udløber (Hebræerbrevet 9:27). 
Hvis der er bare den mindste smule samvittighed 
tilbage, sådan at personen kan angre, vil Gud 
undlade forsage ham selv til det sidste. 

Når der står ”den osende væge slukker 
han ikke”, betyder det, at uanset hvor ondt et 
menneskes hjerte måtte være, så vil Jesus ikke 
slukke vægen, hvis bare der er den mindste lille 

glød tilbage i den – det vil sige hvis der er bare 
den mindste smule samvittighed tilbage, sådan 
at personen kan tage imod Jesus som sin Frelser. 
Hvis et menneske, som får Helligånden, begår en 
stor synd og ikke får angerens ånd, vil Helligånden 
måske blive udslukket i dette menneske (Første 
Thessalonikerbrev 5:19). Men hvis Helligånden 
ikke er fuldkommen udslukket, og der er bare en 
lille fl amme tilbage i personen, så vil Gud Fader 
ikke opgive ham, men i stedet konstant give ham 
fl ere muligheder.

Uanset hvor mange synder og hvor megen 
ondskab de ikke-troende begår, vil Gud blive 
ved med at banke på døren til deres hjerter, indtil 
de lukker op. Med hans uendelige medfølelse 
og barmhjertighed holder Jesus øjnene på de 
mennesker, som lider på grund af deres synder 
og lidelser. Jesus havde aldrig nogen tvivl med 
hensyn til at være i kontakt med synderne. I stedet 

helbredte han dem og førte dem til det evige liv 
(Matthæusevangeliet kapitel 9, Johannesevangeliet 
kapitel 4). 

Jesus slukkede ikke den osende væge hos 
Judas Iskariot. I stedet holdt han Judas hos sig til 
det sidste, ligesom han gjorde med alle de andre 
disciple, selv om han vidste, at Judas ville bedrage 
ham (Johannesevangeliet 13:1). 

Vi bør besøge de mennesker, der er som 
knækkede rør og osende væger, og række ud til 
dem for at holde deres hånd. Et virkelig skyldfrit 
hjerte bør ikke argumentere om, hvad der er rigtigt 
og forkert. Et hjerte, som i sandhed er skyldfrit, vil 
gøre det gode i sandhed og kærlighed, og dermed 
smelte de ondsindede menneskers hjerter. 

Vi bør udsende en kraftig velduft af Jesus 
Kristus og føre de utallige sjæle i denne verden, 
der er ligesom knækkede rør og osende væger, ind 
på vejen til frelse og velsignelser. 

Et menneskes 
h j e r t e  o g 
n a t u r  e r 
indlejret i den 
måde,  hvor på 
vedkommende 
g å r ,  o p f ø r e r 
s i g  o g  t a l e r . 
U t å l m o d i g e 
m e n n e s k e 

ple je r  a t  gå  med  hu r t ige  sk r id t ,  me n s 

sagtmodige mennesker går stille og langsomt. 
Nogle mennesker synes at svaje, når de 

går, og er ikke i stand til at holde sig i to, 
selv når de sidder. De kan ikke sidde ret op 
og bevæger hvileløst deres ben eller fumler 
med hænder ne.  Nogle  men nesker  siger 
unødvendige ting eller taler spontant uden at 
tænke sig om først. 

Hvis vi peger på den, vi taler med, kan 
det være ubehagelig t for vedkommende. 
Hvis vi taler med mad i munden, spytter 

mens vi taler, eller taler med høj stemme 
på offentlige steder, er vi langt fra det, som 
Gud kalder ”skyldf r ie.” Vi skal udsende 
en duft af godhed og udvise nåde og dyd 
uanset hvem, vi møder (Efeserbrevet 4:29; 
Kolossenserbrevet 4:6). 

O g  v i  v e d ,  a t  J e s u  f r e m t o n i n g  a f 
skyldfrihed udgik fra det, der var inden i 
ham. Han var fuld af den yderste grad af 
godhed og åndelig kærlighed. Så vi skal også 
tale og opføre os med et skyldfrit hjerte. 

Kristi velduft af ”skyldfrihed”

”Skyldfrihed” kan defineres som ”en tilstand af at være ren og fuldkommen.” 
Det er først, når vores hjerter fyldes af åndelige frugter, at vi kan anses for ”fuldkomne.”

 Med andre ord kan vi udsende en velduft af Kristus, 
når vi bærer Helligåndens ni frugter i overflod i vores hjerter. 

Nu vil vi se nærmere på Jesu velduft baseret på Matthæusevangeliet 12:19-20. 

M e n s  J e s u s 
u d f ø r t e  s i t 
jordiske virke, 
h a v d e  h a n 
a l d r i g  n o g e n 
konflikter, men 
g e n n e m f ø r t e 
alt i f red. Der 
var mennesker, 
s o m  d e s p e r a t 

forsøg te at  f å ham slået ihjel .  Men han 
konf ronterede dem aldr ig med had eller 
ubehagelige følelser. I stedet gjorde han det, at 
han forsøgte at formane dem med god og vis 
belæring, sådan at de måske kunne komme til 
at forstå Guds sande vilje. Men hvis de ikke 
forstod hans belæring, skændtes Jesus ikke med 
dem. I stedet forsvandt han lige så stille. 

Jesus argumenterede heller ikke og forsvarede 
sig ikke, da han blev korsfæstet. Han gik kun i 
forbøn for de mennesker, som fordømte ham. 

At ”skændes” er ikke kun at være hidsig 
og hæve stemmen. Når vi skændes, bliver 
ubehaget stadig i os, ligegyldigt om vi undgår 
bestemte personer i uenighed eller vi bliver 
ved med at insistere på vores egne synspunkter 
og holdninger. Hvis vi har det dårligt med 
nogen, som ikke har skadet os, bare fordi 
vedkommende har en anden holdning end os 
selv, så må vi indrømme, at årsagen ligger hos 
os selv. 

Hvis man ser tilbage og ransager sig selv med 
et ydmygt hjerte i alle forhold, og skiller sig af 
med selv den mindste usandhed i sig, kan man 
blive skyldfri. Er man det, vil der ikke være 
nogen mennesker, man ikke kan forstå. I stedet 

vil man være i stand til at favne og trøste alle. 
Så vil glæden være overstrømmende, uanset 
hvem man møder. Gud vil være nær og få alt til 
at gå godt. 

At ”råbe” kommer af ønsket om at vise sig. 
Mange mennesker vil gerne have, at deres 
bidrag til noget bliver anerkendt af andre. Hvis 
de ikke får den anerkendelse, de forventer, 
mener de,  at  de ik ke har f ået  den ret te 
behandling, og de føler ofte stort ubehag. 

Men selv om vores Jesus var den enbårne 
søn af Gud og manifesterede utallige tegn og 
undere, ”råbte” han aldrig og pralede aldrig med 
sin gerning, men var altid ydmyg. Jesus gav 
Faderen æren for hvad som helst, han gjorde 
(Johannesevangeliet 17:4).

Vi skal forsøge at efterligne Jesus, gøre os 
ydmyge og give Gud al æren.

Hans hjerte: 
Hans skændes ikke, 

han råber ikke

Hans disciple: 
Man hører ikke hans 

røst i gaderne

Hans kærlighed 
og barmhjertighed: 
Det knækkede rør 
sønderbryder han 

ikke, den osende væge 
slukker han ikke
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Min far blev udstationeret til USA, da jeg gik i 
tredje klasse. Min familie havde det svært med at 
tilpasse os det nye miljø. Men Gud trøstede os med 
cirkulære regnbuer, og han hjalp mig med at lære 
engelsk hurtigt, sådan at jeg kunne få Præsident 
Obamas pris, som blev givet til fremragende 
elever. Jeg fik prisen to gange, det tredje og det 
fjerde år efter vi kom dertil. Fire år senere blev 
min far udstationeret til hovedkvarteret i Kina, 
og jeg kom på en international skole, hvor 80% af 
eleverne var koreanske. 

I  modsætn ing t i l  min t id i  USA, br ug te 
jeg megen tid i Kina på at spille spil, lytte til 
popmusik og se fjernsyn. Mit liv var fyldt med 
verdslige fornøjelser gennem forskellige medier. 
I sommeren 2013 afsluttede jeg 10. klasse og tog 
til Korea. En søndag hilste jeg på Seniorpastoren 
og deltog i Daniel bønnemødet. Mens jeg bad, kom 
Seniorpastoren ind i mit hjerte, og jeg begyndte 
at græde. Hans kærlighed var så stor, selv om jeg 
havde søgt verdslige fornøjelser. Han berørte mit 
hjerte, som var fortvivlet. 

Da jeg kom tilbage til Kina, begyndte jeg at bede 
hver dag og afholdt mig fra verdslige gøremål. Jeg 
var glad for at lytte til gudstjenesterne. Men det 
var ikke let at holde mig fuld af Helligånden alene, 
langt væk fra Centralkirken. Så jeg begyndte igen 
at se fjernsyn og spille spil. Jeg vendte tilbage til 
et meget basalt, troende liv. Ikke desto mindre 
velsignede Gud mig til at tage min afgangseksamen 
fra gymnasiet med topkarakterer (Foto). 

I juni 2015 kom jeg tilbage til Korea for at tage 
adgangsprøver til universiteterne, men det var en 
byrde for mig at gå i kirke, for jeg syntes, at jeg 
havde forsaget Guds nåde. Ikke desto mindre var der 
mange af medlemmerne, som bød mig velkommen, 
og jeg fik mange venner i troen. Derved opdagede 
jeg troens glæde. Under et ekstraordinært Daniel 
bønnemøde, som blev afholdt i september 2015, bad 
jeg så indtrængende om at skille mig af med den 
syndefulde natur, at min skjorte blev våd af sved og 
mine hænder gjorde ondt, fordi jeg knugede dem så 
hårdt sammen. 

I marts 2016 kom jeg ind på Yonsei Universitet, 
hvor jeg studerede politisk diplomati. Jeg bad 

hver aften i bederummet i kollegiet, lyttede til 
prædikener og studerede flittigt. Mine venner tog 
på blinde dates, drak alkohol hele natten og hang 
bare ud hele tiden. Jeg tænkte på den ene side, 
at de levede sørgelige liv, men på den anden side 
var jeg jaloux på den, 
fordi de virkede så frie. 
Jeg turde ikke forsage 
Herrens kærlighed igen, 
s å  j eg  hold t  ud  me d 
tålmodighed. Jeg blev 
fyldt med Ånden i kirken 
o m  s ø n d a g e n ,  m e n 
mistede dens fylde i løbet 
af ugen. Dette gentog sig 
gang på gang. 

Jeg kunne ikke længere 
bede indtrængende. Jeg 
var så fortvivlet, at jeg 
græd alene, mens jeg gik 
og lyttede til lovsange. 
Jeg bad Gud om at hjælpe mig i mine trængsler. Jeg 
begyndte at tænke over hvorfor, jeg var så ulykkelig, 
til trods for at jeg troede på, at sandheden giver os 
lykke. Jo mere jeg spekulerede, jo mere bebyrdet 
følte jeg mig af budskaberne, som blev prædiket fra 
alteret. 

Og så fandt jeg svaret, hvilket var ”gudgiven 
lykke.” Jeg indså, at Gud har et varmt hjerte, så han 
vil, at hans børn skal være lykkeligt. Sandhedens 
budskab gives for at beskytte og velsigne os, ikke 
for at bebyrde os. Han fører mig med stor omtanke, 

i n d t i l  j e g  b l i v e r 
fuldkommen. Jeg indså, 
at kernen i det kristne 
liv er at kende Guds 
kærl ighed bed re og 
bedre, men jeg havde 
misfor s t åe t  Gud og 
følt mig bebyrdet og 
skamfuld. 

Da jeg indså dette, 
f o r a n d r e d e  m i t 
bekymrede udtryk sig 
til et stort smil. Jeg har 
fundet min egen grund 
til, at jeg må leve ved 
Guds ord ,  og jeg er 

blevet et menneske, som af hjertet kan gå i forbøn 
for andre sjæle, der har det svært. Da jeg nu fører et 
lykkeligt, kristent liv, har Gud velsignet mig til at 
opnå et åndeligt hjerte i oktober 2016. Halleluja!

Jeg takker og ærer Gud, som har ført mig til at 
sætte de mål, som har langt den bedste værdi. 

”Det gør mig lykkelig at 
mærke Guds hjerte og 

hans kærlighed” 

Broder Suk June Moon, 
21 år, Missionen for Unge Voksne

Min mor bor i Nyeri, som ligger 153 km væk 
fra Nairobi. I marts 2016 blev hun opereret i 
venstre hofteled. Hun havde brug for yderligere 
operation i højre hofte, men havde ikke penge 
til at blive opereret, så i 8 måneder tog hun 
bare smertestillende medicin. Hendes venstre 
hofte gjorde stadig ondt, selv om hun var blevet 
opereret. Hun sov dårligt, og var ikke i stand til 
at lave noget på grund af de alvorlige smerter. 
Og hun kunne ikke gå uden krykker. 

Den 27. november 2016 skulle pastor Soojin 
Lee, Vicebestyrelsesformand for Jesu Kristi 
Forenede Hellighedskirke, komme til Nairobi 
Manmin Hellighedskirke for at afholde den 16. 
jubilæumsgudstjeneste og et helbredelsesmøde 
med lommetørklæder (Apostlenes Gerninger 
19:11-12). Jeg ville gerne have, at min mor 

skulle komme med til mødet og blive helbredt, 
men hun kunne ikke bruge offentlig transport og 
vi havde ikke penge til at leje en bil. 

Så jeg modtog bønnen med tro med et billede 
af hende ved mødet. Efter bønnen forsvandt 
min mors smerter. Og jeg blev forbløffet, da jeg 
besøgte hende i hendes hus en måned senere: 
Hun kom gående ud af huset uden krykker for at 
byde mig velkommen. Halleluja!

Jeg var så glad og taknemmelig, at jeg 
omfavnede hende og takkede Gud. Gud kendte 
hendes omstændigheder og virkede i hende 
hinsides tid og rum. Jeg er så taknemmelig for 
hans kærlighed. Min mor, som oplevede Guds 
kraft, lever nu et lykkeligt, kristent liv. Jeg 
takker og ærer Gud, som velsignede hende til at 
være sund og rask, og gav os sand tro. 

Søster Mercy Wambui Gichero, 37 år, og hendes 
mor, Kenya Nairobi Manmin Hellighedskirke

”Min mor kom til at gå godt uden krykker!”


