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Josefs livsrejse med tro

Præsenteret for børn i en ny bibelstudiebog: 
Josef, vejen til Guds pagt

Den 8. april 2018 kl. 20.30 blev der afholdt en 
særlig Daniel bønnemøde præmieoverrækkelse 
med forudgående lovsang i kirkens hovedrum. 
Denne todelte session af det særlige Daniel 
b ø n n e m ø d e  b le v  a f h old t  f r a  26 .  fe b r u a r 
t i l  8.  apr i l ,  i  alt  42 dage under t it len ”Syv 
bedepunkter for 2018.” Mødet startede kl. 21, 
og de åndfulde scener blev udsendt di rekte 
gennem GCN og over internettet. 

Der  blev t r u k ket  lod for  a t  udvælge 201 
personer blandt alle dem, der havde deltaget i 
mere end 40 dage, og de fik en særlig præmie. 
Ind imellem lodtrækningen var der optrædener 
med medlemmer af Komiteen for Scenekunst. 
Hovedpræmien blev givet til den, hvis bedekort 
var blevet udvalgt af Seniorpastor Dr. Jaerock 
Lee, og den gik til diakonisse Misuk Park (sogn 
15, foto). Dr. Lee var i sit bedehus og bad via 
telefonen for at kirkens medlemmer skulle blive 
velsignet. 

M a n m i n  b e d e c e n t e r  h o l d e r  D a n i e l 
Bønnemøder med 21 dage lange sessioner, 

som har en specif ik bedetitel 
for hver session. Folk over 
hele verden kan delt age i 
bøn nen  for  Gud s  r ige  og 
r e t f æ r d i g h e d  v i a  G C N 
e l l e r  i n t e r ne t t e t .  C e n t r e t 
af holder  også  g udst jeneste r 
o m  m o r g e n e n  o g  b ø n n e m ø d e r 
om eftermiddagen på hverdage for dem, som 
ønsker  at  løse deres  problemer el le r  bl ive 
helbredt for sygdomme. 

Det er vigtigt for børn at have en rollemodel 
at følge i t roen. En ny bibelstudiebog, som 
præsenterer en god rollemodel for dem, blev 
udgivet d. 17. april 2018. Den er Dr. Jaerock 
Lees syvende bog i Junior Bibelstudieserien 
og har titlen Josef, vejen til Guds pagt. 

Bogen beskriver Josefs livsrejse: Fra den tid, 
hvor han tilsyneladende var helt på bunden, da 
han blev solgt som slave til Egypten i en alder 
af 17 år, indtil han blev den næstøverste regent 
ef ter Farao i Egypten og lagde fundamentet 

for, at Israel senere kunne blive en stor nation.
Bogen består af 16 kapitler. Hver t kapitel 

s t a r t e r  m e d  e n  b e l æ r e n d e  h i s t o r i e  o g 
i l l u s t r a t i o n e r ,  s o m  t i l t r æ k k e r  b ø r n e n e s 
interesse. Derefter følger hovedteksten, og der 
afslut tes med en ak t ivitetsdel,  som hjælper 
børnene med at gennemgå teksten og tænke 
nærmere over, hvordan de kan anvende den i 
deres liv. 

Bogen indeholder desuden varieret materiale 
så som s t a mt ræet  for  Ja kob,  i s r ael i t t e r nes 

fader, og hans søn Josef. Josefs rute fra sted 
t il sted il lust reres for at hjælpe t il at forstå 
den historiske baggrund. Da Josef t roede på 
Guds gode vilje under sine prøvelser, havde 
han fremgang og opnåede andre menneskers 
respek t  som en s tor  leder,  hvor  som hels t 
han kom. Det er meningen, at børnene ved at 
følge Josefs fodspor vil forstå, at Guds plan 
er højere og større end menneskets, og at Gud 
i sin kærlighed kun ønsker at give dem gode 
ting. 

Særligt Daniel bønnemøde præmieoverrækkelse 
fuldt af svar og velsignelser
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De ovenstående vers henviser til 
forholdet mellem de kristne og Herren, 
deres gom. Det er et stort og underfuldt 
mysterium, at vi skal forlade denne 
verden og blive et med Jesus Kristus, 
ligesom manden og kvinden forlader 
deres forældre og bliver et kød. Så 
hvordan kan vi da blive ét med Herren?

1. Få Helligånden ved at tage 
imod Jesus Kristus

Folk, der tager imod Jesus Kristus, 
bliver Guds børn, og når de bliver et 
med Jesus Kristus i troen, vil de få 
Helligånden. I Johannesevangeliet 
3:6 mindes vi om: ”Det, der er født 
af kødet, er kød, og det, der er født 
af Ånden, er ånd.” Når Helligånden 
kommer ind i vores hjerte, bliver vores 
døde ånd genoplivet, den føder ånden 
i os, og vi efterligner Herren. Så kan vi 
blive børn af Gud selv, som er ånd, og 
kalde ham ”fader” (Romerbrevet 8:15; 
Galaterbrevet 4:6).

Menneskets hjerte kan opdeles i den 
åbenlyst sande del og den åbenlyst 
usande del. Vi vil kalde den første ”et 
hvidt hjerte” og den anden ”et sort 
hjerte.” Da Gud blæste livsånden ind 

i menneskets næsebor, blev det et 
levende væsen. Gud belærte mennesket 
med sandheden og plantede den i 
menneskets hjerte. Men efter lang tid 
syndede Adam ved at være ulydig 
overfor Guds ord, som havde befalet 
ham ikke at spise af kundskabens træ. 
Hans kommunikation med Gud blev 
hæmmet, og synd og usandhed kom ind 
i ham. 

Så blev en anden slags hjerte dannet, 
nemlig samvittigheden. Samvittighed 
dannes, når den natur, der er blevet 
arvet af forældrene, er blandet med 
et bredt udvalg af information, som 
personen har opnået gennem det, 
vedkommende har set og hørt. Personen 
skaber og opretholder sine egne 
standarder for værdier og fordømmelse, 
som er en blanding af sandhed og 
usandhed. Dette er samvittigheden. 
Af de tre former for hjerte, som er 
blevet nævnt – det sande hjerte, det 
usande hjerte og samvittigheden – er 
det sande hjerte, som Gud har plantet i 
mennesket, næsten blevet udslettet, og 
samvittigheden er i stigende grad blevet 
ond i vores tid. 

2. Helligånden lader livets sæd 
spire og genopliver den døde ånd

Da Gud åndede ind i næsen på 
det første menneske Adam, skabte 
han livsånden, og mennesket blev et 
levende væsen. Men da det begyndte 
at synde gennem sin ulydighed, blev 
næsten al livsånden taget væk, og der 
var kun en spor af den tilbage; dette 
spor er livets sæd. Livets sæd vokser i 
takt med at mennesket kommunikerer 
med Gud og belæres om sandheden 
af Gud. Men på grund af Adams synd 
er menneskehedens kommunikation 
med Gud hæmmet, og usandheden er 
kommet ind i menneskets hjerte, hvor 
den gradvist dækker livets sæd. Livets 
sæd er blevet inaktiv, og dens virke har 
et stadig mindre omfang, ligesom hvis 
den var død. 

Denne tilstand, hvor kommunikationen 
med Gud, som er ånd, er blevet 
hæmmet, og livets sæd er blevet 
inaktiv, fordi den er blevet dækket med 
usandhed, hedder ”menneskeåndens 
død.”  Men det  betyder  ikke,  a t 
menneskets ånd er fuldkommen død; 
kun et den er holdt op med at fungere, 
og venter på at blive vakt til live igen. 
Det kan sammenlignes med, at en 

plante, selv om den ser død ud, kan 
spire og blive ved med at gro så længe, 
der er liv i den. 

Hvornår genopliver menneskets 
døde ånd? Når et menneske hører 
budskabet, vil Guds lys og sandhedens 
lys skinne på hans hjerte. Så vil det 
sande og gode hjerte, som stadig er 
i personen, tage imod lyset og tage 
Jesus Kristus til sig som sin Frelser. Så 
sender Gud Helligånden ind i hjertet, 
og Helligånden lader livets sæd spire i 
mennesket, sådan at sæden igen bliver 
aktiv. 

K o m m u n i k a t i o n e n  m e d  G u d 
begynder, og personen får igen viden 
om sandheden. Hjertet, som har været 
fuldt af usandheder såsom had og 
arrogance, bliver fyldt med sandhed, 
der er kærlighed. 

 
3. Helligånden føder ånden i os
D e t  m e s t  e s s e n t i e l l e  f o r  a t 

Helligånden føder ånden i os, er 
bønnen. I takt med at vi beder oprigtigt, 
vil vi få nåde og styrke fra oven til at 
skille os af med usandheden. Uanset 
hvor indtrængende, vi end beder, vil 
vores bøn være nyttesløs, med mindre 
vi nedbryder vores egne ideer og 
tankebygninger. 

Helligånden vil vogte over det 
sande hjerte og hjælpe os til at leve 
efter Åndens ønsker. Satan vil virke 
gennem vores tanker og forsøge at 
vogte over det usande hjerte. Når der er 
megen usandhed, vil vores tanker blive 
påvirket af Satan, og det vil få os til at 
leve efter kødets lyster, hvilket fører os 
til ødelæggelse. 

Uanset hvor megen sandhed et 
individ hører og hvor indtrængende 
han end beder, vil han ikke være i 
stand til at leve efter Helligåndens 
ønsker, hvis ikke han skiller sig af med 
kødelige tanker og spekulationer (Andet 
Korintherbrev 10:5). Hans hjerte vil 
føles tomt og være i konflikt, og han 
vil ikke være i stand til at opleve Guds 
gerning på klar og åbenlys vis. 

Selv om han har skilt sig af med det 
usande hjerte indefra, vil dette ikke 
afslutte hans prøvelser; han vil være 
nødt til at fi nde og fjerne ondskaben fra 
sin samvittighed, dvs. de syndefulde 
egenskaber, som ligger skjult dybt i hans 
natur. Samvittigheden (som allerede 
er blevet beskrevet), vil nu danne 
menneskets natur, og dette hjerte har 

store dybder, som end ikke personen 
selv er bevidst om. Usandheden i et 
menneskes natur er i modstrid med 
Guds retfærdighed, men kan være 
korrekt i dette menneskes øjne, og 
derfor er det vanskeligt for ham selv at 
opdage den og skille sig af med den. 

Gud former os som hellige redskaber 
ved  a t  l ade  hve r  a f  o s  opdage 
usandheden i vores natur gennem 
prøvelser. Når man opdager sig selv 
gennem hans ord ved Helligåndens 
inspiration, vil man være i stand til at 
skille sig af med usandheden i naturen 
endnu hurtigere. 

Hvis du tror, at Guds ord kun gælder 
for andre, og ikke ransager dig selv med 
ordet, vil din tro kun vokse langsomt. 
Men hvis du opdager usandheden i din 
natur og skiller dig af med den, vil du 
blive forandret til et åndeligt menneske, 
som bliver helligt. 

 
4. Når man bliver ét med Herren
Når  Hel l igånden g iver  l iv  t i l 

ånden i os, og vi skiller os af med 
al den usandhed, der er i konflikt 
med sandheden, ødelægger vores 
selvretfærdighed og opnår det sande 
hjerte, vil vi være ét med Herren.

I Første Johannesbrev 2:12 og frem 
sammenlignes niveauet af modenhed 
i troen, dvs. den proces, hvorved et 
individ bliver ét med Herren, med et 
menneskes opvækst. Niveauet af tro 
hvormed et menneske har taget imod 
Jesus Kristus, fået Helligånden og 
opnået frelsen, er ”tro som småbørn”, 
mens niveauet af tro, hvor man lever 
efter Guds ord, hedder ”tro som unge.” 
Når troen vokser yderligere, opnår 
man det fulde mål af tro, hvilket er 
”forældrenes tro.”

Når vi opnå det niveau af tro, der 
svarer til forældrenes tro, og fuldt ud 
bliver ét med Herren, vil vi få alt, hvad 
vi beder om i bøn, idet vores ”hjerter 
ikke fordømmer os”, og vi dermed 
er ”frimodige overfor Gud” (Første 
Johannesbrev 3:21-22). 

Kære brødre og søstre i Kristus. Jeg 
beder i Herrens navn om, at I flittigt 
vil lade Helligånden føde ånden i jer 
og fuldt ud blive ét med Herren, sådan 
at I kan leve velsignede liv i denne 
verden, ligesom i Ny Jerusalem, som 
er det mest storslåede bosted i hele 
Himlen. 

Dette rummer en stor hemmelighed

”Derfor skal en mand 

forlade sin far og mor og 

binde sig til sin hustru, 

og de skal blive ét kød. 

Dette rummer en stor 

hemmelighed – jeg sigter 

til Kristus og kirken” 

(Efeserbrevet 5:31-32). 

Seniorpastor Dr. Jaerock Lee
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Udgivet af Manmin Centralkirke  

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

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

4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse 
    og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige 
    himmel. 
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro 
    gennem ”Apostlenes Trosbekendelse” hver gang
    de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af
    bekendelsen.

Danish

Nanmin  M
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Tillid og 
kærlighed

Gud fortjener vores kærlighed, som vi giver med vores liv og vores 
fuldkomne tro. Hvilken form for tillid og kærlighed har du til Gud? Lad 
os se nærmere på hemmelighederne bag at opnå fuldkommen tro og 
kærlighed til Gud, Herren og Helligånden. 

I Romerbrevet 8:7 står der: ”For det, kødet vil, er 
fjendskab med Gud; det underordner sig ikke Guds lov 
og kan det heller ikke.” Så hvad er det da, kødet vil?

”Det, kødet vil”, er den usandhed, som kommer fra 
hjertet gennem sjælens gerning. Den opildner lysten i 
hjertet og forhindrer folk i at udvikle åndelig tro, som 
behager Gud. Hvis man har en kødelig vilje, vil man 
dømme alt på baggrund af egne standarder og kun 
tænke over personlig vinding. Med denne kødelige vilje 
kan folk kritisere ting, som er korrekte, fordi de ikke 
skelner korrekt mellem godt og ondt, og de kan leve 
uden at vide, at de tager fejl. 

Lad os forestille os, at du støder ind i en person, du 
har været glad for, men at han ikke hilser tilbage og 
ser helt forkert ud i hovedet, selv om du hilser på ham. 
Du vil måske tænke: ”Hvad har jeg dog gjort ham? 
Jeg troede, han var flink, men i virkeligheden er han 
uhøflig!” Du forandrer din opfattelse på et øjeblik, og 
dømmer personen på baggrund af et bedragerisk og 
foranderligt hjerte, i stedet for at forsøge at sætte dig i 
hans sted. 

Anden Samuelsbog kapitel 6 beskriver kong David, 
som glæder sig over, at Herrens ark bliver bragt tilbage 
til Jerusalem. Han danser i glæde og lovpriser Gud. Men 
da hans kone Mikal ser det, føler hun foragt for ham og 
tænker, at han opfører sig uværdigt. Hun dømmer ham 
ud fra hendes egen ondskab og arrogance, selv om hans 
gerninger er gode i Guds øjne. 

I Lukasevangeliet kapitel 13 læser vi om en kvinde, 
som i 18 år havde haft en sygdom, der skyldtes en ond 
ånd. Hun var krumbøjet og kunne slet ikke rette sig op. 
Jesus lagde sine hænder på hende, og straks kunne hun 
rette sig op igen og prise Gud. 

Men synagogeforstanderen blev stødt over, at Jesus 
havde helbredt hende under sabbatten og han sagde til 
skaren, at man helbreder på hverdage, ikke i sabbatten. 
Han var ligeglad med, at Guds gerning havde fundet 
sted, og at en elendig kvinde havde oplevet Guds 
kærlighed. Da han ikke havde hverken kærlighed 
eller godhed, dømte han Jesus på baggrund af sin 
selvretfærdighed og sine tankebygninger, og han troede, 
at han gav udtryk for Guds vilje. 

Hvis man har usande egenskaber såsom had, jalousi, 
grådighed, selvretfærdighed og tankebygninger, vil 
der opstå kødelige tanker. Folk vil måske tro, at noget 
godt er ondt. Så vi skal trække de kødelige tanker op 
med rod, for de er fjendtlige overfor Gud. Hvis du ser 
noget godt, og dømmer det som ondt, så skyldes det 
din egen ondskab. Du skal hurtigst muligt skille dig af 
med den og forsøge at have åndelige tanker under alle 
omstændigheder. Som der står i Første Korintherbrev 
2:13: ”Om dette taler vi ikke med ord, som menneskelig 
visdom har lært os, men med ord, som Ånden har lært 
os, og vi tolker det åndelige for åndelige.” Først når man 
har åndelige tanker, kan man forstå og tro på Gud, som 
er ånd. 

I Matthæusevangeliet kapitel 15 beder en ikke-
jødisk kvinde Jesus om at uddrive en uren ånd fra 
hendes datter. Jesus svarede: ”Det er ikke rigtigt at 
tage børnenes brød og give det til de små hunde.” 
Men kvinden blev ikke såret. Hun ydmygede sig i 
stedet og sagde: ”Jo, Herre, for de små hunde æder 
da af de smuler, som falder fra deres herres bord.”

Jesus roste hende ydmyge bekendelse og svarede 
straks på hendes bøn. Hvis hun havde insisteret på 
sin stolthed, ville hun have følt sig såret, og så ville 
hun havde mistet modet og opgivet. Men hun havde 
tilstrækkelig tro til at få svar. Derfor kunne hun 
uforanderligt fastholde Jesus med sin bekendelse i 
godhed. 

Jesus  kendte  hendes t ro,  så  han gav hende 
mulighed for at opfylde målet af retfærdighed, 
sådan at hun kunne få svar ved at udvise sin 
vedholdende tro. Han ønskede også, at hun skulle 

bekende på denne ydmyge måde, sådan at folk 
kunne se, hvad sand tro er, og at man ikke skal 
miste modet, bebrejde Gud eller forandre sig, selv 
om svaret ikke kommer med det samme. 

De mennesker, som ser alt med godhed, har 
tillid til Jesu kærlighed, så de kan ref lektere over, 
hvorfor Jesus gjorde tingene på denne måde. Når 
man tager imod Herren og får Helligånden, vil 
man lade sig vejlede af Ånden, og dermed vil man 
kunne se alt i godhed i den udst rækning, man 
skiller sig af med ondskab og kødelige tanker. 

Men hvis man har onde tanker, usandhed og 
knyt ter sig t il denne verden, kan Helligånden, 
vores hjælper, ikke arbejde. Når man nedbryder de 
kødelige tanker, får Helligåndens hjælp og tænker 
i godhed, vil man for alvor indse Guds vilje. Jo 
mere, man forstår den, jo dybere tillid vil man 
have. 

Peter, som var Jesu disciple, stolede på Jesus og 
elskede ham under hans offentlige virke, og efter 
korsfæstelsen blev hans kærlighed endnu dybere. 
Hans mester, Jesus, som han elskede højt, og som 
var Guds gode og dyrebare søn, blev korsfæstet i 
elendighed for øjnene af ham. Men han fornægtede 
ham i stedet for at beskytte ham, og forbandede 
ham endda. 

Ikke desto mindre betragtede Jesus ham i stilhed 
uden nogen form for iret tesættelse, og han tog 
korsets lidelser. Da Peter havde set Jesus lidelser 
og død, voksede hans kærlighed. I takt med at 

kærligheden voksede, blev tilliden også større. 
P e t e r  h a v d e  v æ r e t  b a n g e ,  s e l v  f ø r  h a n 

snakkede med tjenestepigen, men efter Herrens 
genopstandelse prædikede han budskabet, selv 
nå r  han va r  omgivet  af  folk med morder iske 
ansigtsudtryk. Han blev korsfæstet med hovedet 
nedad, men hans tillid blev ikke rokket. Han blev 
martyr med sin indtrængende kærlighed og stærke 
tillid. 

Lad os forene os i sand tillid og kærlighed her 
på jorden, og give vores kærlighed til Gud i Ny 
Jerusalem.

Man skal skille sig af med 
kødelige tanker, som er 
fjendtlige overfor Gud

Du skal forstå Guds vilje 
ved at høre Helligåndens 

stemme og følge dens 
vejledning

Tilliden øges i takt med 
kærligheden
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Verdensomspændende Netværk Af Læger
Urim Bøger  

I  febr ua r  1998 tog  jeg 
t i l  Ke nya  fo r  a t  s e  m i n 
søs t e r  s e n io rd ia kon i s se 
M i o k  O h ,  s o m  l e v e d e 
i  A f r i k a  p å  d a v æ r e n d e 
tidspunkt. Jeg besøgte den 
hå r sa lon ,  hu n a rbejdede 
for, og mødte helt tilfældigt 
missionærerne fra Nairobi 
Manmin Helligdomskirke 
de r.  Ge n ne m de m læ r t e 
jeg om Manmins virke og 
Senior pastor Dr. Jaerock 
Lee. Jeg så videoklips fra 
M a n m i n  C e n t r a l k i r k e s 
Komité for Scenekunst, og 
jeg blev så imponeret, at jeg 
besluttede mig for at besøge 
kirken senere. 

Ti måneder efter tog jeg 
t i lbage t i l  Korea og blev 
registreret i Manmin. Jeg 
deltog i alle gudstjenester 
og Daniel bønnemøder. Jeg 

førte et lykkeligt kristent liv 
og blev medlem af Komitéen 
for Scenekunst. 

J e g  h a vd e  v æ r e t  g l a d 
fo r  a t  d a n s e  s i d e n  m i n 
ungdom, og havde været 
m e d  i  h e p p e k o r e t  p å 
m it  u n ive r s i t e t .  Jeg  va r 
t a k nem mel ig  ove r  Gud s 
vejledning, for han vidste alt 
om mig. Fra 2003 optrådte 
jeg  ved Sen ior pastorens 
kampagner i andre lande. 
Jeg var vidne til kraftfulde 
g e r n i n g e r ,  s o m  b l e v 
manifesteret gennem hans 
bøn, og min tro voksede. 

S i d e n  2 0 0 9  h a r  j e g 
arbejdet med koreografi og 
dansetræning. For at forny 
mig selv åndeligt, har jeg 
gjort mit bedste i tillid til 
Gud, som har ført mig – som 
ingenting er – fra Kenya til 

Korea, og har vejledt mig til 
at blive medlem af Manmin 
og arbejde for Herren. 

Jeg har kæmpet hårdt mod 
synden indt i l blodet f lød 
i  overensstem melse  med 
Guds ord, og forsøgt at skille 
mig af med alle former for 
ondskab. I juni 2015 opnåede 
jeg endelig et åndeligt hjerte, 
og jeg følte mig lykkelig. En 
dag begyndte jeg at hoste 
meget, og det holdt ikke op 
igen. Jeg tog på hospitalet, 
hvor jeg f ik at vide, at jeg 
h avd e  t u b e r k u lo s e .  D e t 
kunne have været et chok for 
mig, men jeg var bevidst om, 

at det var Gud vilje, og at 
han er fuld af kærlighed. Da 
jeg bad af hjertet for at forstå 
hans vilje, fi k jeg den indsigt, 
at han raffi nerede mig for at 
føre mig til Ny Jerusalem, 
s o m  e r  d e t  s m u k k e s t e 
himmelske bosted. 

Jeg  t ro r  på ,  a t  G ud  e r 
Helbrederen, som der står 
i  A nden Mosebog 15:26. 
Jeg hengav mig endnu mere 
til bøn for at blive helbredt 
ved t roen. Seniorpastoren 
viste sig i mine drømme og 
jeg modtog også hans bøn 
direkte. Og så begyndte jeg 
at få det bedre. Jeg angrede 

alt, hvad jeg ikke tidligere 
havde angret, og jeg fi k nåde 
til at angre grundigt. Endelig 
opnåede jeg den fuldkomne 
helbredelse. Halleluja!

Her i  2018 studerer jeg 
f littigt for at blive en bedre 
k o r e o g r a f ,  s å  j e g  k a n 
plan lægge opt rædener af 
større kvalitet og undervise 
i lovprisende dans som lærer 
på GCNs danseprogrammer. 
Jeg håber, at jeg kan give 
håb om himlen og formidle 
S e n i o r p a s t o r e n s  v i r k e 
med stor kraft t il utallige 
mennesker over hele verden. 
Jeg takker og ærer Gud. 

J e g  h a v d e  s e t  b i s k o p 
V l a d i m i r  O s i p o v , 
B e s t y r e l s e s f o r m a n d 
f o r  A s s o c i a t i o n e n  a f 
Manminkirker forandre sig i 
Herren og bære gode frugter i 
overflod, mens han arbejdede 
sammen med Manmin. Så jeg 
længtes efter at blive en del af 
Manmins virke. I 2008 besøgte 
jeg Manmin Centralkirke 
for første gang, og siden da 
har jeg gemt den nåde, jeg 

har modtaget fra Dr. Jaerock 
Lee, pastorerne og kirkens 
medlemmer i mit hjerte. 

I  2018 af lagde jeg igen 
et besøg i kirken sammen 
med andre pastorer i lykke 
og forventning. Når jeg går 
til gudstjeneste og beder i 
Manmin, bliver jeg åndeligt 
o p s t e m t  o g  f y l d t  m e d 
Helligånden.

Det  e r  v ig t ig t .  Jeg va r 
glad for den tid, hvor jeg var 

sammen med Dr. Lee. Han 
tager altid vare på os med et 
faderligt hjerte. Han er mild og 
venlig. Manmins medlemmer 
er  helt  særl ige,  og deres 
gudstjenester har berørt mit 
hjerte. 

Forestillingen til påske var 
forbløffende. Det er vanskeligt 
at udtrykke, hvad jeg følte 
under denne forestilling. Den 
var professionel og langt den 
bedste, jeg nogensinde har set 

(højre). Jeg kunne ikke lade 
være med at græde, da jeg så 
den scene, hvor Jesus hang på 
korset. Det var forbløffende 
sk ue s p i l ,  og  mu s i k ke n , 
korset og scenen, hvor Jesus 
f a s t s ø m m e s  t i l 
kor se t ,  va r  a l le 
sammen underfuldt.

Det  va r  fø r s te 
ga ng ,  jeg  så  e n 
forestilling, der på 
denne måde beskrev 
Ju d a s  I s k a r io t s 

elendige hjerte, da han bedrog 
Jesus. Scenen med Herrens 
genopstandelse var fyld af ren 
lykke. Jeg vil formidle den 
nåde, jeg har fået i Manmin, til 
folk i Rusland. Halleluja!

”Manmin er helt særlig  
  og langt den bedste!”

Pastor Oleg Dyachenko, 47 år, 
Morgenstjernekirken i Skt. 

Petersborg, Rusland

”Jeg takker Gud for at føre mig 
  med grænseløs kærlighed 
  og kraft!”
Diakonisse Mikyung Oh, 
40 år, Kana’an Mission,
 Manmin Centralkirke

CT scanning af lungerne

▲ Før bønnen
Ødelæggelse af lungealveoler og 
alvorlig inflammation på grund af 
tuberkulose

▲  Efter bønnen
Ingen inflammation

I s k a r io t s


