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Bær vidne om Herren ved Helligåndens kraft

Det 31. jubilæum for Manmin Centralkirkes åbning
Den 25. juli 1982 afholdt Manmin Centralkirke sin 

åbningsgudstjeneste med 13 troende inklusiv nogle 
børn i et kirkerum med omkring 40 kvadratyards 
eller 360 kvadratfod [ca. 33 kvadratmeter] (foto 
1). Nu er kirken vokset og blevet kæmpestor med 
mere end 10.000 søsterkirker og associerede kirker 
over hele verden. Den motiverende kraft udgår fra 
Seniorpastor Dr. Jaerock Lees livgivende budskaber, 
som han har fået ved hjælp af sine utallige bønner 
og faster, og disse budskaber understøttes af tegn, 
undere og Guds kraftfulde gerninger, som vidner 
om Bibelens pålidelighed. 

Kirken har siden åbningen oplevet forbløffende 
tegn og undere ligesom de tidlige kirker. Der 
er tale om at voldsomme regnskyller er blevet 
stoppet, tyfoner og orkaner har ændret deres kurs, 
døde er blevet genoplivet og blinde har genvundet 
synet gennem Dr. Lees bøn (se side 4). 

I 1993 blev Manmin Kirke udvalgt til at 
fremtræde på en Top 50 over verdenskirker af 
det amerikanske blad Christian World [Kristen 
Verden]. Indtil 2004 afholdt Dr. Lee særlige 
vækkelsesmøder af to ugers varighed i maj. Guds 
helbredende gerninger og svar på bønner er set i 
overfl od ved disse møder. 

I marts 2000 fandt der noget særligt forbløffende 
sted. Det salte havvand i brønden ved Muan 
Manminkirke i Muan Gun, Jeonnam Provins blev 
forvandlet til drikkevand gennem Dr. Lees bøn. 
Mange af de mennesker, som drak ferskvandet 
fra Muan eller på anden måde anvendte det 
med tro, er blevet helbredt for sygdomme eller 
velsignet i deres hjem, på arbejdspladsen eller i 
forretningsanliggender (se side 3). 

Helligåndens betagende gerninger har udfoldet 
sig under kirkens oversøiske kampagner, som er 
blevet gennemført i mange forskellige lande inklusiv 
Pakistan, Kenya, Indien, Rusland, USA og Israel. 
Disse gerninger har helbredt mange forskellige 
sygdomme såsom kræft og AIDS. Mange blinde er 
kommet til at se, stumme er kommet til at tale og 
døve er begyndt at høre. Ikke-kristne har konverteret 
til kristendommen. Storslåede helbredende gerninger 
har fundet sted og bønner er blevet besvaret fra oven 
gennem lommetørklæder, som Dr. Lee har bedt over 
(Apostlenes Gerninger 19:11-12). 

Disse kraftfulde gerninger har stadfæstet 
Bibelens ægthed både i Korea og i den øvrige 
verden. Gerningerne er blevet bredt anerkendt 
over hele verden via GCN TV (www.gcntv.org), 
som udsendes i mere en 170 lande, Dr. Lees 
bøger er blevet udgivet på 57 sprog, og WCDN 
(verdensomspændende netværk for kristne 
læger), som rent lægeligt beviser gyldigheden 
af de guddommelige helbredelser, har vækket 
utallige sjæle i verden. 

Kirkens medlemmer har bedt uden ophør i de 
sidste 31 år, og nu fremstår de som åndelig frugt 
ved at ride på en hurtig åndelig bølge. De vil 
fuldende Guds forsyn for tidens afslutning ved at 
bygge Kirken i Kana'an og den Store Kirke. 

1. Åbningsgudstjeneste d. 25. juli 1982
2. Fra Dr. Jaerock Lees tolvte særlige  
    vækkelsesmøde af to ugers varighed
3. New York Empire State Building, som huser 
    GCN TV's sender
4. Stedet for Muan drikkevand, hvor det salte
    havvand blev til ferskvand ved bønnens kraft
5. Forbløffende helbredende gerninger      
    manifesteret  ved nationale og oversøiske 
    kampagner
6. Usædvanlige regnbuer i forskellige former
7. Den forenede kampagne for Israel i Jerusalem, 2009
8. Den forenede kampagne for Indien 2002, 
    med i alt tre millioner deltagere
9. Planerne for Kirken i Kana'an i fugleperspektiv
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2 Livets ord – åndelig kærlighed (6)
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”Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind” (Første Korintherbrev 13:4). 

Kærligheden bilder sig ikke noget ind 

Tro og håb er nødvendige rent midlertidigt for at 
nå Himlen, men kærligheden er evig. Derfor er det 
sådan, at af tro, håb og kærlighed, er kærligheden 
den største. Blandt de 15 karakteristika ved åndelig 
kærlighed, som præsenteres i det 13. kapitel af 
Første Korintherbrev, nævnes det som det femte, 
at kærligheden ”ikke bilder sig noget ind.” Bibelen 
fortæller os at en af de onde egenskaber, som Gud 
særligt hader, er at bilde sig noget ind. 

1. Karakteristika ved et indbildsk menneske
Det at bilde sig noget ind betyder her, at man 

ikke anser andre mennesker for vigtigere end én 
selv, men i stedet ignorerer dem og anser sig selv 
for at være bedre end dem. Folk, som er indbildske, 
føler sig ofte overlegne i forhold til andre. De har 
tendens til at se ned på folk og styre eller instruere 
dem hele tiden. De opfører sig generelt arrogant 
overfor folk, som tilsyneladende er mindre vigtige 
end dem selv, men til tider ignorerer de også 
ligefrem deres overordnede. 

Når man taler med disse mennesker, vil det ofte 
føre til diskussioner og skænderier. Desuden kan 
de ligefrem få vredesudbrud og insistere på, at de 
selv har ret. Og så kan der komme stridigheder. 
I  Ordsprogenes  Bog 13:10 s tår  der :  ”Den 
ryggesløse volder strid med sin frækhed, hos dem, 
der tager mod råd, er der visdom.” Og i Andet 
Timotheusbrev 2:23 står der: ”Hold dig fra de 
tåbelige og hidsige diskussioner; du ved, at de kun 
fører til stridigheder.”

Folk har forskellige former for samvittighed 
og viden, fordi vi hver især har set, hørt, lært 
og oplevet forskellige ting. Det som indbildske 
mennesker har lært, er fuldt af fejl. Hvis denne 
fejlagtige viden bliver hærdet over lang tid, vil 
den danne selvretfærdighed og tankebygninger 
om selvet. 

”Selvretfærdighed” er her at fastholde, at man selv 
har ret, hvilket kan forhærdes til en tankebygning 
om selvet med tiden. Personlighed og viden kan 
hærdes til sådanne tankebygninger. Dette danner 
selvet. Da der er tale om en robust struktur, er det 
vanskeligt at ødelægge tankebygningerne om selvet, 
når først de er blevet dannet. 

L a d  o s  f o r e s t i l l e  o s  e t  m e n n e s k e  m e d 
mindreværdsfølelse. Han ser en rig mand, som retter 
på sit slips. Det får ham til at tænke, at den rige 
mand praler af sit tøj. Og hvis en anden bruger et 
langt fremmedord i hans nærvær, så tror han, at det 
blev brugt for at vise overlegenhed overfor ham. 

Et indbildsk menneske indrømmer ikke sine 
fejl, men insisterer i stedet på egne ideer, hvilket 
ofte fører til diskussioner. Omvendt vil et ydmygt 
menneske undlade at skændes, selv om han rent 
faktisk har ret og modparten tager fejl. For selv 
om han personligt er 100% sikker på sin ide, så 
anerkender han, at der er mulighed for, at han tager 

fejl. Det skyldes, at han ikke har noget ønske om at 
dominere andre.

Hvis man har et ydmygt hjerte, betyder det, at 
man har åndelig kærlighed og anser andre for at 
være vigtigere end én selv. Man anser andre på 
denne måde af hjertets grund, selv om de måske 
er fattige, lavt uddannede og magtesløse. Man er 
betænksom selv overfor små børn. Det skyldes, 
at man anser alle sjæle for at være Guds dyrebare 
børn, som er blevet frelst ved prisen af Jesu blod.

2. Kødelig og åndelig indbildskhed
Vi kan let se de åbenlyst indbildske handlinger 

såsom praleri og tilsidesættelse af andre i os selv. 
Disse egenskaber er ”kødelig indbildskhed.” De 
fleste kristne forsøger at skille sig af med dem, 
så snart de tager imod Jesus Kristus og lærer 
sandheden at kende. Den åndelige indbildskhed er 
omvendt vanskelig at fi nde og skille sig af med. 

Så hvad er ”åndelig indbildskhed”? Hvis man har 
været kristen i lang tid, kan man have stor viden 
om Bibelen. Man giver tiende, har pligter, og bliver 
leder. I denne proces kan nogle af jer fejlagtigt tro, 
at I har kultiveret jeres hjerter med Guds ord, selv 
om I rent faktisk kun har viden. Og I kan måske 
tro, at I skelner mellem rigtigt og forkert med 
sandheden, selv om I rent faktisk udpeger andres 
fejl, dømmer dem og fordømmer dem.

Nogle mennesker ignorerer bestemte ordre, 
som de skulle adlyde for deres egen skyld. De 
overtræder åbenlyst reglerne, men tænker: ”Jeg er 
en undtagelse, fordi jeg har denne høje position.” 
Denne slags overlegenhed bliver anset for åndelig 
indbildskhed. Hvis man ignorerer Guds lov og 
orden med et så overlegent hjerte, kan det ikke 
siges, at man for alvor elsker Gud. Og hvis man 
dømmer og fordømmer, kan man ikke siges at have 
sand kærlighed. 

Alle har i en eller anden udstrækning denne 
indbildskhed, før de bliver helliggjort. Så det er 

virkelig vigtigt for os at trække den op med rod. 
Hvis man ikke trækker den fuldkommen op ved 
hjælp af fyrige bønner, kan man blive bedraget uden 
at vide det. Det kan sammenlignes med ukrudt, der 
kan skyde op igen, efter at vi har klippet det væk, 
hvis ikke vi har trukket rødderne op. Med andre 
ord kan stoltheden komme ind i vores hjerte igen 
under hele vores kristne liv, hvis ikke vi trækker den 
syndefulde natur fuldkommen op med rod.

Derfor skal vi altid ydmyge os for Herren ligesom 
børn, anse andre for ligeså vigtige som os selv, 
og løbe uforanderligt, indtil vi opnår den bedste 
kærlighed, hvormed vi kan tjene af hele vores liv. 

3. Indbildske mennesker stoler på sig selv 
Nebukadnesar, kongen af Babylon, påbegyndte 

imperiets guldalder. På den tid blev de hængende 
haver i Babylon, som var et af den antikke verdens 
syv vidundere, anlagt. Nebukadnesar troede, at han 
selv havde opbygget dette store rige, og at han var 
skyld i alle dets bidrag. Han fik endda folk til at 
tilbede ham som en gud. Men i sidste ende lod Gud 
denne indbildske konge indse, at det er Gud, som 
regerer over hele det menneskelige rige (Daniels 
Bog 4:30-32). 

Kongen endte med at blive uddrevet fra sit palads. 
Han spiste græs ligesom køerne, og hans hår kom til 
at ligne ørnefjer i syv år. Derefter blev hans mentale 
sundhed genoprettet. Han indså sin indbildskhed og 
anerkendte Gud (Daniels Bog 4:33-37). 

Der er mange ikke-troende, der ligesom kong 
Nebukadnesar siger, at de kun stoler på sig selv. 
Men de løber konstant ind i problemer i livet, som 
ikke kan løses med menneskelige evner. Selv om 
videnskaben og medicinen har gennemgået en 
bemærkelsesværdig udvikling, er det ikke muligt at 
stoppe naturkatastrofer såsom tyfoner og jordskælv, 
eller de nyligt opdagede sygdomme. 

Hvad der er endnu værre er, at selv nogle af de 
troende stadig kun stoler på sig selv eller løser 
problemerne med verdslige metoder. Gud ønsker at 
hjælpe dem, men han kan ikke gøre det, hvis ikke de 
ydmyger sig. Først når de gør det, kan han beskytte 
dem fra den fjendtlige djævel og Satan, og de kan 
blive ført på gavnlige veje. 

Kære brødre og søstre i Kristus,
Gud siger, at indbildske mennesker er tåbelige. 

Menneskeheden er simple skabninger overfor Gud, 
som er stor. Selv om man måske har mange ting 
at prale af, så er livet på jorden midlertidigt, og 
dommen vil helt sikkert komme. 

I Himlen vil vi blive ophøjet i den udstrækning, vi 
ydmyger os selv overfor Gud og tjener ham. Herren 
vil ophøje os, sådan som der står i Jakobsbrevet 4:10: 
”Ydmyg jer for Herren, så vil han ophøje jer.” Så 
ydmyg jer! Jeg beder i Herrens havn om, at I derved 
vil blive store og dyrebare mennesker for Gud. 

Seniorpastor Dr. Jaerock Lee
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Anden Mosebog kapitel 15 vers 25 beskriver, hvordan det bitre vand i Mara blev forandret til drikkeligt ferskvand gennem 
Moses’ bøn. Det salte havvand ved Muan Manminkirke i Muan Gun, Jeonnam Provins blev også forandret til drikkevand ved 
Seniorpastor Dr. Jaerock Lees oprigtige bøn i marts 2000. 
Drikkevandet fra Muan indeholder Gud Skaberens kraft. Hvis nogen drikker vandet eller på anden måde anvender det med 
tro, vil de opleve forbløffende helbredende gerninger og få svar på deres bønner. Mange troende i både Korea og udlandet har 
mødt Gud, taget imod Jesus Kristus, og ladet deres hjertelige ønsker blive opfyldt gennem Muan drikkevand. Denne særartikel 
vil præsentere nogle af de tilfælde, som fandt sted i den islamiske republik Pakistan. Gud være lovet! 

 ”Overvældende lykke i Pakistan!”
gennem Jesu Kristi kraft 

E n  d a g  k o m  S a b a ,  e n 
kvinde fra Karachi, hen til mig i 
Tata og bad vedholdende om min 
forbøn. Hun fortalte, at hendes 
etårige søn havde lidt af malaria 
i syv måneder, og at han var i en 
faretruende tilstand på grund af 
gentagende høj feber. 

D. 15.  februar 2013 tog jeg 
endelig til Karachi for at bede for 
hendes søn. Jeg lod ham drikke 
Muan drikkevand, bad for ham 
og tog derefter hjem. Efter kort 
t id  modtog  jeg  e t  opkald  f ra 
Saba. Hun fortalte over telefonen: ”Feberen er faldet, og drengen 
sover godt, efter at han har drukket Muan drikkevand og modtaget 
bønnen.” Han vokser nu op sund og rask. Alt dette er Gud Skaberens 
nåde. Halleluja! 

J e g  f ø d t e  m i t  b a r n 
h j e m m e  d .  2 3 .  m a j  2 0 0 9 . 
Det var en vanskelig fødsel. 
Jeg var ligefrem ved at miste 
bevidstheden, da det kritiske 
øjeblik nærmede sig. Men i det 
samme bragte Helligånden Muan 
drikkevand ind i mit sind. 

Jeg bad min familie om at 
skaffe mig Muan drikkevand, og 
min svigerinde fi k fat i det og gav 
mig det. Så jeg drak det, og fødte 
straks barnet. Jeg takker Gud, som 
beskyttede mig og mit barn fra 
fare. Og jeg vil også udtrykke min 
hjertelige tak overfor Helligånden, 
som mindede mig om Muan 
drikkevand midt under krisen. 

Jeg var gravid i fjerde måned i april 2012. Vandet gik på grund af 
en brist på membranen. Min læge anbefalede abort, men jeg stolede på, at 
Gud ville beskytte mig. Jeg bad Pastor Saiqa Ashraf om at bede for mig. 
Så han bad og gav mig Muan drikkevand, med besked om at det indeholdt 
Guds kraft, og at jeg skulle drikke det med tro. Jeg fi k også at vide, at mange 
mennesker var blevet helbredt for forskellige sygdomme ved hjælp af Muan 
drikkevand, så jeg drak det med tro. 

Derefter havde jeg ikke nogen unormale 
symptomer, men i syvende måned fik jeg 
pludselig alvorlige smerter. Lægen sagde 
igen, at jeg ikke havde noget vand, og at 
babyen ville dø, hvis jeg ikke fødte hende 
indenfor to timer. Men jeg drak Muan 
drikkevand og fødte senere en smuk datter 
ved en naturlig fødsel. Hun kom til verden i 
syvende måned og vokser nu op sund og rask, 
for jeg giver hende hver dag nogle dråber af 
Muan drikkevand og smører det på hende 
krop. Vi fejrede hendes første fødselsdag i juli 
2013. Jeg giver Gud al tak og ære. 

Gennem 10 år var jeg ude af stand til at undfange et barn. Min 
mand og jeg forsøgte mange forskellige metoder, men det var stadig ikke 
muligt for os. Jeg besøgte Søster Esther Noureen i nabolaget d. 14 marts 
2012. Hun fortalte mig om Muan drikkevand, og jeg fik tro på, at jeg 
ville blive i stand til at få et barn, hvis jeg kunne drikke dette vand, som 
indeholdt Guds kraft. Jeg bad oprigtigt, mens jeg drak Muan drikkevand.

En dag fik jeg en alvorlig hovedpine og tog på hospitalet med 
min mor. Testresultaterne viste, at en baby var blevet undfanget i 
m ig.  Ha l le luja!  Vi  va r 
over vældende glade og 
forbløffede. Jeg fødte en 
s u nd  og  r a sk  d r e ng  d . 
14.  febr uar  2013.  Guds 
kraftfulde gerning i Muan 
d r i k kevand e r  v i rkel ig 
slående. Jeg takker min 
elskede Herre, som har ført 
mig på vejen til svar og 
velsignelser. 

Søster Muskrat Asif (Ny Apostolisk Kirke)

”Jeg blev velsignet til at 
  undfange et barn!”

Søster Rafi a Liaqat (CCCI Kirke)

”Til trods for fare for dødfødsel 
  fik jeg en normal baby” 

Pastor ”Pastor John Matto” (John Wesley Baptistkirke) 

”Malaria blev helbredt”
Søster Shahzia Tariq (CCCI Kirke)

”Jeg fik en sikker fødsel”
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Adresse: 235-3, Guro-Dong3, Guro-Gu, Seoul, Korea (152-848) 
Telefonnr.: 82-2-818-7047
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Email: manminministry@gmail.com
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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.

Nanmin  M
Danish

Min mor begyndte  a t  komme i  Masan 
Manminkirke med mig i marts 1992, da jeg var 
tre. Jeg skiftede til Gumi Manminkirke på grund af 
familieanliggerne, da jeg gik i syvende klasse. Så 
jeg er kommet i kirken, lige siden jeg var helt lille, 
men jeg har levet med en lunken tro. 

Jeg kom på universitetet i Yongin, Gyeonggi 
Provins da jeg var 20, og jeg er kommet i Manmin 
Centralkirke i Seoul siden da. Jeg troede, at jeg 
førte et oprigtigt kristent liv i Centralkirken, men 
det lykkedes mig kun at overholde søgnedagen, 
fordi jeg opholdt mig i skolens residens. 

Men under sommerferien i 2010, da jeg var 21 år 
gammel, skete der noget forbløffende. Jeg tænkte: 
”Jeg kan ikke længere leve mit kristne liv på denne 
måde!” og jeg deltog i Manmin sommerrefugium 
efter at have fastet i tre dage. Jeg fældede tårer under 
alle møderne på refugiet, som jeg havde forberedt 
med længselsfuldt hjerte, og til sidst blev jeg givet 
den nåde, som fi k mig til at angre grundigt. 

Da kom Gud Skaberens store kærlighed ind 
i mit hjerte, og jeg skammede mig overfor Gud 
over, at jeg havde fyldt mit hjerte med verdslige 
ting. Jeg kunne mærke den sorg, som Gud følte, 
når han betragtede mig. Og jeg sagde til ham: ”Jeg 
vil løbe, og kun have øjne for dig, Fader Gud. 
Jeg længes efter at blive medlem af komiteen for 
scenekunst.” Rent faktisk havde jeg aldrig tænkt 
over at blive del af det optrædende team, så jeg 
var selv meget overrasket. 

Men det mest overraskende var, at jeg blev ringet 
op af koret ”Lyden af Lyset”, som spurgte, om jeg 
kunne tænke mig at komme til optagelsesprøve 
dagen efter refugiet. Manmin Centralkirke har en 
komite for sceneoptræden, som ledes af Pastor 
Heejin Lee, og den består af fem kor, Nissi orkestret, 
24 forskellige grupper som optræder med dans, 
lovsang, eller musik, og solister. Blandt dem er koret 
Lyden af Lyset elsket af kirkens medlemmer for 
deres klare og rene lovsang og dans. 

Jeg tog til optagelsesprøve og blev medlem 
af koret. Og da begyndte jeg for alvor at føre et 
rigtigt kristent liv. Jeg var så lykkelig. Manmins 
scenekunstnere skal opfylde bestemte krav både 
åndeligt og fysisk, så det er nødvendigt for os at 
deltage i Daniel bønnemøderne. 

Før da havde det ikke været muligt for mig at 
bede i mere end 10 minutter af gangen. Men fra da 
af deltog jeg i Daniel bønnemøder hver aften. Jeg 
mærkede ikke, at tiden gik under møderne i flere 
måneder, for jeg blev ved med at fælde tårer, mens 
jeg bad af taknemmelighed overfor Gud, for at han 
havde taget imod mig som en, der lovpriser ham, 
og for at lade mig bede i anger over min fortid. 

Jeg havde ikke noget andet at give Gud end 
mit hjerte. Så jeg begyndte at forandre mig ved at 
anvende Ordet i mit liv, sådan som jeg havde lært. 
Selv når en lille usandfærdig tanke dukkede op i 
mit sind, forsøgte jeg at finde ondskabens rødder, 
og jeg anså enhver ond egenskab i mit hjerte for at 
være stor, og bad for at skille mig af med den.

Jeg begyndte at tale mindre for at holde øje med, 
hvad der kom over mine læber. Når folk talte ondt om 
andre, forlod jeg stedet eller tænkte på andre ting, for 
ikke at huske på deres samtale. Når nogen påpegede 
mine fejl, tænkte jeg på, at hun måtte have været udsat 
for stres på grund af mig, og jeg besluttede mig for at 
bede Gud om styrke til at gøre tingene bedre. 

Jeg troede, at jeg hverken var jaloux eller 
misundelig, for jeg følte ikke nogen form for ubehag, 
når andre klarede sig godt. Men det gik op for mig, at 
jeg mistede modet, når andre klarede sig godt, mens 
jeg selv gjorde tingene dårligt, og denne slags følelser 
hører også ind under jalousi og misundelse. Så jeg 
bad oprigtigt og forsøgte at elske og tjene andre. Og 
så begyndte mit syn på andre mennesker at ændre sig. 
Jeg begyndte at se folk fra Guds synspunkt i stedet 
for mit eget. Fra da af kunne jeg ikke længere dømme 
andre, og jeg opfattede alle som elskelige. 

Samtidig fik jeg at vide, at jeg havde opnået 
det åndelige hjerte, som Gud ønsker af os. Jeg 
kunne ikke gøre andet end at fælde tårer, da jeg 
hørte det. Jeg havde indset Guds hjerte og Herrens 
kærlighed gennem Seniorpastor Dr. Jaerock Lee, 
og jeg indrømmede, at jeg havde ondskab i hjerte 
og bad derfor uden ophør. Men jeg blev givet en 
vidunderlig velsignelse. Jeg takker min elskede 
hyrde, som satte flokken højere end sit eget liv. 
Og jeg takker og ærer Gud, som har elsket mig, 
selv om jeg ikke var noget. Han har givet mig 
sand fred og lykke, og velsignet mig til at have et 
åndeligt hjerte. 

Da jeg blev behandlet på hospitalet 
for problemer med rygraden på grund af 
knogleskørhed og diskusprolaps, kom 
mine nerver til skade. Fra da af begyndte 
jeg at have alvorlige smerter. Desuden 
var min ryg bøjet, og jeg havde højt 
blodtryk, hvilket gjorde kroppen svagere. 
Så jeg måtte blive i mit hjem i seks år. 

En kvinde i mit nabolag besøgte mig 
tidligt i maj 2012, og forklarede mig om 
helliggørelse og målet af tro. Det var 
første gang i mit liv, jeg hørte om disse 
ting, men jeg var glad og længtes efter 
yderligere forklaringer. 

Så jeg lånte bogen Målet af Tro af 
hende. I denne bog står der, at troen 
er den dyrebareste skat og nøglen til 
at løse alle livets problemer. Jeg blev 

oppe hele natten og læste bogen igen 
og igen med bankende hjerte, og jeg 
stoppede ikke med at læse før kl. 3 om 
eftermiddagen den efterfølgende dag. 

Indholdet var fuldt af inspiration. 
Jeg blev i stand til at forstå, hvad tro 
er. Jeg mærkede, at Dr. Jaerock Lee, 
bogens forfatter, var en sand tjener af 
den levende Gud. Freden kom ind i mit 
hjerte og fyldte det. 

Søndagen kom, og jeg forhørte mig 
hos folk om, hvordan jeg kunne komme 
til Nairobi Manmin Hellighedskirke, 
som er en søsterkirke til Dr. Jaerock 
Lees Manmin Centralkirke. Endelig 
kom jeg til kirken. Under søndagens 
aftengudstjeneste ledte Biskop Dr. 
Myongho Cheong et guddommeligt 

helbredelsesmøde. Jeg modtog hans bøn. 
Han bad for mig med et lommetørklæde, 
som Dr. Lee havde bedt over (Apostlenes 
Gerninger 19:11-12). 

Efter at have modtaget bønnen, 
fornemmede jeg, at det høje blodtryk 
var blevet helbredt, og den lægelige 
undersøgelse bekræftede senere, at 
det var blevet normalt. Halleluja! 
Efterfølgende læste jeg Dr. Lees bøger 
Budskabet fra Korset og Himlen I & 
II. Mens jeg læste dem, fik jeg større 
styrke, og jeg blev mere og mere rask. 

Nu er min ryg blevet ret, og jeg er 
rask nok til at arbejde i marken. Jeg 
takker Dr. Jaerock Lee, som formidlede 
livets budskab gennem sin bog, der er 
skrevet med Helligåndens inspiration.

”Min elskede 
  Herre, jeg giver 
  dig mit hjerte!”

Søster Hyoyoung Kim 
(Anden mission for unge voksne, Sydkorea)

Søster Mary Wangoi 
(Nairobi Manmin 

Hellighedskirke, Kenya)

”Jeg blev helbredt for rygsmerter og højt blodtryk gennem Ordet og bøn”


