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I august 2013 
udgav det tyske 
forlag Cornelius 
Dr. Jaerock Lees 
bog Himlen II på 
tysk. Himlen I er 
tidligere blevet 
udgivet af samme 
forlag, og de er 
b e g g e  b l e v e t 
godt modtaget af 
læserne. 

H r.  R e i n h a r d ,  p r æ s i d e n t  f o r 
Cornelius, sagde: ”Denne bog beskriver 
himlens skønhed i fuld detalje. Det er 
afgørende for de kristne i Tyskland. 
Derfor valgte jeg at udgive den.” 
Cornelius er et velkendt kristent forlag, 
som har til huse i Sachsen-Anhalt, 
der er berømt for at være fødested 
for Martin Luther, en prominent 
person i det 16. århundredes kristne 
reformbevægelse, bedre kendt som den 
protestantiske reformation. 

Dr. Jaerock Lees bøger på flere 
sprog har konstant opnået popularitet 
mange forskellige steder rundt om i 
verden. En af hans bøger, Budskabet 
fra Korset, er for nylig blevet udgivet 
på sproget oriya, hvilket tiltrak stor 
opmærksomhed, fordi det spiller en 
vigtig rolle i forhold til kirkens virke i 
afsides liggende områder.

Bogen blev udgivet på de Forenede 
Nationers seks offi cielle sprog: Engelsk, 
kinesisk, russisk, spansk, fransk og 
arabisk. Den hebræiske version er også 
udkommet. Dertil kommer versioner på 
17 andre sprog inklusiv persisk (Iran), 
oriya (Indien), vietnamesisk, serbisk 
og bosnisk, hvilket betyder at bogen 

i alt inklusiv tidligere udgivelser er 
udkommet på 54 sprog. 

Indtil nu er der udkommet 88 bøger 
af Dr. Lee på koreansk. De inkluderer 
prædikerækker, forelæsningsrækker, 
samlinger af vidnesbyrd og artikler, 
kristne afhandlinger og studiebøger til 
gudstjenester i cellegrupper, for børn 
og for studerende. 44 af disse bøger er 
blevet oversat til i alt 57 sprog, hvilket 
bringer det samlede tal af udgivelser op 
på i alt 280 bind på forskellige sprog. 

Grace Publishing House, et velkendt 
kristent forlag i Taiwan, og Manmin 
Forlag i Malaysia udgav bøgerne 
på kinesisk. De sælges i både Kina, 
Taiwan, Malaysia, Singapore og Hong 
Kong, samt i forskellige kinesiske 
samfund andre steder i verden, og de er 
blevet modtaget godt på grund af deres 
store appel til folk. Broder Jian Zemin 
sagde overrasket: ”Guds Kraft giver 
detaljerede forklaringer på, hvem Gud 
er, hvad hans kraft er, og hvem der kan 

få denne kraft. Jeg lærte ved at læse 
den, at kraftens lys har fi re niveauer.”    

E-bog udgivelserne og paperback-
udgaverne skal ikke overses. Der er 
udkommet 260 bind på 45 sprog, og de 
sælger konstant i online boghandlerne 
såsom Kyobo Boghandel, ridibooks.
com, iBooks og amazon.com. 

Dr. Lees bøger har tiltrukket læsernes 
interesse og kærlighed rundt over 
hele verden, fordi deres indhold er 
anderledes og specifikt på en sådan 
måde, at de tilfredsstiller læserens 
åndelige tørst. Særligt giver bøgerne 
nogle klare og sikre budskaber 
vedrørende himlen og helvedes 
eksistens og Guds kraftfulde gerninger, 
hvilket selv de kristne generelt kun 
har en diffus viden om. Bøgerne giver 
tydelige forklaringer på de tekststykker 
i Bibelens skrifter, som er svære at 
forstå. 

Frem for alt indeholder Dr. Lees 
bøger Guds kærlighed og forsyn, 
hvilket har hjulpet med at styrke troen 
hos udtallige medlemmer af Manmin 
kirke i de omkring 10.000 søsterkirker 
og associerede kirker, samt hos andre 
læsere. 

Søster Santila i Indien fortæller: ”Jeg 
lærte fra Himlen I, at det himmelske 
liv er fascinerende, og at himlen i sig 
selv er så storslået, at jeg slet ikke kan 
forestille mig det. Hvis man vil vide 
mere om himlen, må man læse denne 
bog. I bogen Målet af Tro forklarer Dr. 
Lee klart om troen. Han fortæller om de 
forskellige himmelske boliger, som vi 
hver især vil få alt efter målet af vores 
tro. Hvis man vil undersøge sig selv for 
at opnå endnu større tro, vil jeg kraftigt 
anbefale denne bog.”

Giver liv og forandring
Dr. Jaerock Lees bøger på 57 sprog inklusiv oriya fra Indien

Budskabet fra Korset er blevet oversat til 54 sprog og sælges 
overalt i hele verden. Bogen forklarer, hvordan Jesus Kristus opfylder 

de fire betingelser der gør, at netop han kan være vores Frelser. 

Fra venstre: Vietnamesisk, kroatisk, serbisk, bosnisk, cambodjansk, 
kurdisk, oriya, persisk, thai og georgisk

Mit Liv, Min Tro (I)

E n  v e l d u f t e n d e 
spirituel aroma, som 
er et ekstrakt af den 
uforlignelige kærlighed 
til Gud, som blomstrede 
op midt i mørke bølger, 
under  de t  tunges te 
åg og i den dybeste 
fortvivlelse.  

Mit Liv, Min Tro (II)

E n  r ø r e n d e 
r e d e g ø r e l s e  f o r 
den sande tro,  som 
o v e r v i n d e r  e n h v e r 
fo rm fo r  p røve l se , 
o g  e n  f o r t æ l l i n g 
o m  H e l l i g å n d e n s 
flammende gerning, 
som den ses i en kirke 
med sand tro.
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”Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. 
Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag.” (Første Korintherbrev 13:4-5)

Kærligheden søger ikke sit eget

Som tiden går, køler kærligheden af og folk søger i 
stigende grad deres egen vinding i stedet for andres. 
Der var et tilfælde, hvor et giftigt stof blev brugt i 
modermælkserstatning i pulverform, og i et andet 
tilfælde blev en teknologi, som var fremstillet med 
henblik på nationalt brug, solgt til udlandet for 
personlig vinding, selv om det betød store tab for 
hjemlandet. Nu om stunder gør folk disse afskyelige 
ting uden overhovedet at tøve. Egoismen er udbredt, 
og vi lever i en tid, hvor der er et desperat behov for 
åndelig kærlighed.  

1. Åndelig kærlighed er at søge andres bedste
Når vi ser tilbage på vores dagligliv, kan vi 

undersøge, om vi søger vores egen vinding eller først 
tænker på andre. Lad mig give et eksempel. Lad os 
forestille os, at en gruppe personer går ud for at spise. 
De skal sammen vælge, hvad de vil have. En af dem 
insisterer på at spise noget bestemt. En anden bakker 
ham op, selv om vedkommende egentlig ikke er sikker 
på det. Nogle mennesker spørger altid først om andres 
mening. Og så retter de sig efter, hvad gruppen vælger 
og spiser det med glæde, uanset om de kan egentlig 
lide den slags mad eller ej. 

Lad mig give et andet eksempel. En gruppe kolleger 
forbereder et arrangement. Der er flere forskellige 
muligheder. Et medlem af gruppen forsøger ubøjeligt 
at overtale de andre, indtil de endelig erklærer sig 
enige med ham. Et andet medlem fastholder ikke sin 
egen ide, men bryder sig heller ikke rigtig om den 
førstes forslag. En tredje person lytter til de andre, når 
de kommer med deres input. Selv om han måske selv 
har en god ide, forsøger han at følge de andres forslag. 

Den kærlighed, vi har, er afgørende for vores 
handlinger. Når man kommer op at skændes med 
andre og freden bliver brudt, må man undersøge, om 
man selv har insisteret på sig egen mening eller søgt 
egen vinding. Hvis man giver sig for andre og ser 
tingene med deres øjne, kan man opretholde freden. 
Den bliver kun brudt, når man søger egen vinding. 
Hvis vi elsker andre, vil vi helt naturlig støtte dem i 
deres ideer og søge deres bedste i stedet for vores eget 
under alle forhold. 

Forældre har det bedre, når deres børn spiser godt 
og er godt klædt på, end hvis de selv gør det. Hvis vi 
søger andres bedste med denne form for kærlighed, vil 
Gud vor Fader være godt tilfreds med os!  

2. Abraham søgte andres bedste
Det ikke at søge egen vinding men i stedet tænke 

på andre, kommer fra en selvopofrende kærlighed. 
Man kan måske tro, at man vil lide tab, hvis ikke 
man søger sin egen vinding. Men hvis man ser med 
troens øjne, er det ikke tilfældet. Det skyldes, at når 
vi søger andres bedste og dermed følger Guds vilje, 
vil han give os velsignelser og svar på vores bønner. 

Abraham er en repræsentativ person fra Bibelen. 
Første Mosebog kapitel 13 fortæller om Abraham og 
hans nevø Lot. Lot havde mistet sin far, mens han 
var lille, så han anså Abraham for sin far og stolede 

på ham. Han blev velsignet takket være Abraham, 
som var elsket af Gud. De havde et stort dyrehold, 
sølv og guld. Men så opstod der en strid om vand 
mellem Abrahams hyrder (dengang blev han kaldt 
Abram) og Lots hyrder, fordi de alle havde mange 
dyr at passe. 

Abraham besluttede at han og Lot skulle gå hver 
til sit, sådan at der ikke ville blive strid i familien. 
Han lod Lot vælge jord først. I Første Mosebog 13:9 
står der: ”Se, hele landet ligger åbent foran dig! 
Lad os gå hver til sit; vil du til venstre, går jeg til 
højre, og vil du til højre, går jeg til venstre.” Og Lot 
valgte Jordandalen til sig selv, for den var vandrig. 

Abraham kunne godt have valgt jord først, for 
Lots velsignelser var blevet givet takket være 
ham, og han var Lots onkel og dermed ældre end 
ham. Hvis han havde ladet Lot vælge først af ren 
høflighed, ville han havde haft det dårligt med det, 
for Lot søgte uden tøven sin egen vinding. Men 
Abraham ønskede af hjertet at Lot skulle have den 
bedste jord, så de kunne være i fred med hinanden. 
Og han fik derfor mange store velsignelser af Gud. 

Abraham, som søgte Lots bedste, fik så stor 
vels tand og magt ,  a t  han blev respektere t  af 
kongerne i de omkringliggende områder. På grund 
af hans gode hjerte blev han kaldt for Guds ven. Et 
menneske, som søger andres bedste i alle forhold 
ligesom Abraham, forstår andre mennesker og søger 
det, der er til gavn for dem. Et sådant menneske 
tænker ikke kun på, hvad der er bedst for ham selv.  

Den glæde, vi oplever, når vi giver det, vi har, 
til  vores elskede, er den største glæde. Det er 
vanskeligt at give vores ting til mennesker, vi ikke 
bryder os om, men det er let at give dem til dem, vi 
elsker. Kun de mennesker, som har givet deres mest 
dyrebare eje til deres elskede, kan forstå denne form 
for fryd. Selve det at give bliver en kilde til glæde 
for dem. Så jeg håber, I vil få del i denne gudgivne 
lykke ved at have en åndelig kærlighed, som sætter 
Gud og menigheden før jer selv, og som tænker på 
næstens, forældrenes, brødrenes, ægtemændenes, 
konernes og børnenes gavn før jeres egen. 

3. For ikke at søge egen vinding 
Nogle gange kan det skabe problemer for vores 

familie eller andre, at vi centrere os om det kristne liv. 
For eksempel kan det give problemer på arbejdspladsen, 
hvis man er træt under en faste. Det kan være, at man 
fokuserer på det arbejde, der har relation til kirken i 
stedet for at tage sig af sin familie. En husmor kan 
ignorere det huslige arbejde, fordi hun er optaget af 
kirkelige anliggender. Eller en studerende kan være 
doven med hensyn til studierne, fordi han er fl ittig ved 
de kirkelige møder. Alt dette skaber problemer. 

Folk vil måske sige, at de ikke søger deres egen 
vinding, for de spilder ikke deres tid eller hviler sig, 
men strengt taget søger de deres eget. Selv om de er 
trofaste med hensyn til arbejdet for Herren, kan det ikke 
siges, at de opfylder alle deres pligter. De gør de ting, 
de kan lide at gøre, men forsømmer andre ting, som de 
bør tage sig af. 

Derfor skal vi sætte vores lid til Helligånden, sådan 
at vi ikke søger vores egen vinding. Den leder os til 
sandheden. Hvis vi følger dens vejledning under alle 
omstændigheder, vil vi være i stand til at leve til Gud 
ære, ligegyldigt hvad vi gør. 

For at høre Helligåndens stemme og få dens 
vejledning, skal vi frem for alt skille os af med 
ondskaben i vores hjerter. Hvis vi desuden opnår den 
åndelige kærlighed i vores hjerter, vil vi få visdom 
og godhed i enhver situation. Vi vil blive i stand til at 
fornemme Guds vilje bedre. På samme måde vil alt gå 
os godt og vi vil holde os sunde og raske, hvis vores 
sjæl trives, og så vil vi kunne arbejde trofast, lige så 
meget vi har lyst til. 

Vi må søge andres bedste, ikke kun vores eget, sådan 
at vi bliver anerkendt som Guds børn og elskes selv 
af ikke-troende naboer eller familiemedlemmer. Når 
et nygift par kommer til mig for at få min velsignelse, 
beder jeg for dem på denne måde: ”Lad dem danne 
en smuk familie, hvor de søger at være til gavn for 
hinanden.” De kan ikke skabe en fredfyldt familie, hvis 
de hver især søger deres eget.

 
Kære brødre og søstre, jeg har fortalt jer, at det er en 

større glæde at give det, vi har, til vores elskede brødre 
og søstre med tanke på deres bedste, end at søge vores 
eget. Men det er ikke alt, hvad Gud ønsker af os. Han 
vil, at vi ikke kun skal søge andres bedste, når der er 
tale om mennesker, vi elsker, og som behandler os 
godt, men også når det drejer sig om folk, som skaber 
problemer for os eller måske ligefrem skader os. 

Hvis man undgår og foragter de mennesker, der giver 
problemer, bør man indse, at man stadig har et hjerte, 
som søger ens eget bedste. 

Selv om man kommer i ubehagelige situationer eller 
arbejder med folk, som er fuldkommen anderledes end 
en selv, så kan man kun opnå åndelig kærlighed, når 
man altid søger andres bedste og ofre sig for dem. Jeg 
beder i Herrens navn om, at I vil blive åndelige mænd 
og kvinder, som af hjertets grund søger andres bedste 
med kærlighed og opofrelse, selv om deres holdninger 
er anderledes end jeres egne. 

Seniorpastor Dr. Jaerock Lee
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”Ret”, ”barmhjertighed” og ”troskab”

 
I denne verden er der standarter såsom 

moral og sociale konventioner, hvormed 
man kan skelne mellem rigtige og forkerte 
handlinger. Nogle mennesker vælger altid 
det rette ifølge disse standarter. Men Guds 
børn skal vælge det rette ifølge Guds lov og 
retfærdighedens standart. Det skyldes, at de 
verdslige standarter til tider ikke stemmer 
overens med Guds. 

Farisæerne og de skriftkloge var retfærdige 
udadtil, ifølge lovens standart. De overholdt 
strengt Guds bud i deres handlinger. Men 
inden i tænkte de altid på, hvordan de kunne 
opnå andre menneskers anerkendelse og 
respekt. De var hykleriske, for de tænkte kun 
på at fremstå som retfærdige. 

M e n  d e r e s  h j e r t e r  v a r  f y l d t  a f 
uretfærdighed. Når de fastede, vred de 
ansigter for at lade andre mennesker vide, 
hvad de gjorde. Udadtil så det ud som 
om, de mediterede over Guds ord, bad og 
fastede. Men i deres hjerter var der ingen 
retfærdighed, for de havde ikke viljen til at 
gøre det rigtige. 

D e  m e n n e s k e r ,  s o m  p r a k t i s e r e r 
retfærdigheden for Gud, vil opfører sig 
på samme måde uanset hvilken situation, 
de befinder sig i. Ligegyldigt om andre 
mennesker ser dem, om de er i en høj eller lav 
position, og om det er gavnligt eller skadeligt 
for den selv, vil de gøre det rigtige ifølge 
ordet. Det skyldes, at de altid er bevidste om 
Gud, og ikke om andre mennesker. Dermed 
kan de handle med retfærdige hjerter under 
alle omstændigheder og behage Gud. 

Ret – ”at følge 
det rigtige”

I Johannesevangeliet kapitel 8 bringer 
de skriftkloge og farisæerne en kvinde 
frem for Jesus for at anklage hende. I 
Johannesevangeliet 8:4-5 står der: ”Mester, 
denne kvinde er blevet grebet på fersk 
gerning i ægteskabsbrud, og i loven har 
Moses påbudt os at stene den slags kvinder; 
hvad siger du?” 

Ifølge loven i det Gamle Testamente ville 
det rigtige være at stene kvinden. Men deres 
hjerter var fulde af listighed, og de forsøgte at 
teste Jesus med befalingen om at fordømme 
hende. De havde ikke så meget som skyggen 
af Guds barmhjertighed og medfølelse 
overfor synderne. 

Jesus var ærgerlig over, at farisæerne og de 
skriftkloge ikke havde denne kærlighed og 
gavmildhed. Gud ønsker at frelse hver eneste 
sjæl. Hvis vi har bare en smule af Guds 
kærlighed, vil vi også have barmhjertighed 
med sjælene. I Jakobsbrevet 2:13 står der: 
”Barmhjertighed triumferer over dom.” 
Ifølge loven skal synderne dø. Men vor Gud 
tilgav os vores synder ved at ofre sin enbårne 
søn Jesus. Han viste os en barmhjertighed og 
kærlighed, som gik hinsides retfærdigheden.

Hvis vi kultivere barmhjertigheden i 
vores hjerter fuldt ud, overholder vi Guds 
lov, og vi vil kun udvise godhed mod vores 
næste. Desuden vil vi opfylde vores basale 
menneskelige pligter i vores tilværelse, være 
kærlige og gavmilde, og udsende en duft af 
Kristus. 

Barmhjertighed 
– ”kærlighed og 

gavmildhed”
I Hebræerbrevet 11:6 står der: ”Men uden 

tro er det umuligt at behage ham; for den, 
der kommer til Gud, må tro, at han er til og 
lønner dem, som søger ham.” Hvis vi vil 
holde Guds bud, må vi først og fremmest tro, 
at han er til. Vi må også tro, at han belønner 
os, når vi overholder hans befalinger.

Farisæerne og de skriftkloge mente selv, at 
de troede på Gud, men det var ikke sand tro. 
De overhold befalingerne, men gjorde kun 
de ydre handlinger for at blive anerkendt af 
andre. De anerkendte nemlig ikke Gud, som 
ransagede deres hjerter. Hvis de for alvor 
havde troet på Gud af hjertets grund, ville 
de have haft tillid til, at han ville belønne de 
gode gerninger, og så ville de have handlet i 
retfærdighed med håb. 

G u d  g i v e r  d e  b e d s t e  h i m m e l s k e 
boliger til  dem, som river dem til sig 
(Matthæusevangeliet 11:12). Når vi lærer 
Guds ord og beder, skal vi vende blikket 
mod denne Gud og tro på, at han vil belønne 
os. Så kan vi skille os af med synderne 
og arbejde trofast med glæde. Det kan vi, 
fordi vi ved, at vores bolig bliver bygget på 
et godt sted i himlen, og at der bliver lagt 
belønninger på lager til os. 

Når vi holder Guds bud med denne tro og 
glæde, kan vi få velsignelser i både ånd og 
krop, og vi kan føre et velsignet liv, hvor 
intet er umuligt. 

Trofasthed – ”vores 
tro på Gud”

Spørgsmål:                          I Matthæusevangeliet 23:23 advarer Jesus alvorligt med ordene: ”Ve 
jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I giver tiende af mynte, dild og kommen, men 
I forsømmer det i loven, der vejer tungere, ret og barmhjertighed og troskab. Det ene 
skal gøres og det andet ikke forsømmes.” På Jesu tid overholdt jødernes religiøse ledere 
loven meget strengt. Men de blev irettesat og advaret af Jesus. Hvad er betydningen af 
ordene ret, barmhjertighed og troskab?

Svar :   Svar :               De skriftkloge og farisæerne overholdt ikke alene 
loven, men også de ældstes traditioner med stor strenghed. De 
studerede loven og underviste folk. Og deres strenghed var så 
stor, at når det drejede sig om tiende, så talte de selv bladene 
og stilkene på de små urter. Men de overholdt Guds bud i så 
høj grad for at kunne prale af det, i stedet for at gøre det af 
kærlighed til Gud. De studerede loven for at overholde den rent 
bogstaveligt, men de forsømte retten, barmhjertigheden og 
troskaben, som er den grundlæggende ånd i loven.  
I Matthæusevangeliet 23 irettesætter Jesus strengt de skriftkloge 

og farisæerne hele syv gange, og han siger endda: ”Ve jer, 
skriftkloge og farisæer, I hyklere!” Jesus påpegede åbenlyst 
den grådighed, ødselhed og lovløshed, der lå gemt bag deres 
hykleri, og han irettesatte dem for det. Han sammenlignede 
dem med den ”blinde, der leder den blinde”, ”øgleyngel” og 
”kalkede grave.” Og han dadlede dem strengt med Guds 
hjerte og rådede dem til at angre. Men de angrede ikke, og 
rejste sig i stedet mod ham, hvorved de fortsatte på vejen mod 
ødelæggelsen, for de forstod ikke det hjerte, hvormed Gud 
havde givet dem loven. 
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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

Jeg var en 
”fortabt søn”, 
men nu vil jeg 
give Herren 

min ungdom!

Mit navn er Taemen, hvilket har en helt speciel 
betydning. ”Tae” er det første bogstav i første vers 
i første kapitel af Første Mosebog på koreansk. 
Det betyder: ”I begyndelsen.” Og ”men” er den 
sidste stavelse af sidste vers i sidste kapitel af 
Johannesåbenbaringen, som er 22:21.

Selv om man måske kan sige, at jeg blev født 
som kristen, så levede jeg længe et liv, der ikke 
havde noget med kristendommen at gøre. Jeg så 
pornografisk materiale, fra jeg gik i 11. klasse. 
Efter at jeg kom på universitetet, beskæftigede jeg 
mig kun med alkohol, piger og spil. Og hvad var 
det naturlige resultat af denne syndfuldhed? Jeg 
fik en atopisk dermatitis, som dækkede hele min 
krop i 2005, da jeg kom i militæret. Det gav mig 
problemer i fl ere år. Og for at gøre ondt værre, blev 
min højre bruskplade i knæet skadet og sank ned. 
Fra da af var knæaksen skæv, når jeg rejste mig. Så 
mit ben blev følelsesløst og jeg havde store smerter, 
når det trak op til regn. 

Jeg fi k nåde gennem anger over at have givet efter 
for synder og lyst

Jeg havde arytmi, som blev værre og værre, og 
mit hjerte bankede til tider så hurtigt, at det var som 
om, jeg lige have løbet en sprint. Jeg troede, jeg 
skulle dø af det. Og jeg tog medicin for det, men der 
var bivirkninger: Et udslæt, der dækkede hele min 
krop. Så tog jeg steroider for at lindre det. Men det 
fi k den atopiske dermatitis til at bryde ud og sprede 
sig over alt. Jeg lignede et uhyre i spejlet. 

På dette tidspunkt besøgte min vejledende pastor 
Myoungsuk Ki mig og rådede mig til at deltage i 
Manmin sommerrefugium. Og hun bad mig lytte til 
Dr. Jaerock Lees prædiken ”Budskabet fra korset”, 
før jeg tog af sted. Jeg var fattig i ånden, så jeg 
slettede min verdslige musik fra min MP3 afspiller 
og lagde prædikener ind. Budskaberne rørte mit 
hjerte og gav mig stor nåde.

På sommerrefugiets  første dag i  august 
2012 var det pastor Soojin Lee, præsident for 
pastorforeningen, der prædikede budskabet. 
Derigennem indså jeg, at mit liv var fuldt af 
verdslige glæder, og at jeg aldrig skulle have 
begyndt på de ting, jeg havde gjort i min fortid. 
Efter prædikenen var der en fælles bøn. Under 

bønnen strømmede tårerne ned af mine kinder og 
min næse løb. Jeg sagde igen og igen til Gud: ”Jeg 
er ked af det. Tilgiv mig.” 

Efter refugiet slettede jeg alt det pornografiske 
materiale og alle spillene på min computer. Jeg 
deltog også i alle gudstjenesterne og begyndte at 
bede ved Daniel Bønnemøderne hver aften. 

Efter jeg blev helbredt for alle mine lidelser og 
oplevede Guds kærlighed...

Et stykke tid senere viste Gud min sin forbløffende 
kærlighed. I omkring en uge var det som om, der 
var en ventilator i min krop, og jeg kunne mærke, 
hvordan varmen kom ud af mig. Så forsvandt den 
atopiske dermatitis, som havde plaget mig i syv år! 
Jeg havde ikke været i stand til at knæle på grund 
af den skadede bruskplade, men nu kunne jeg 
bede med bøjede ben. Så forsvandt smerten også, 
uden at jeg helt kan sige, hvornår det skete. Selv 
symptomerne på arytmi forsvandt! Halleluja! 

Jeg fik en præmie gennem lodtrækningen ved 
Præmieceremonien under det særlige Daniel 
bønnemøde i to sessioner, som blev afholdt tidligt 
i 2013. Det lod mig igen opleve Guds kærlighed. 
Mens jeg lyttede til Pastor Hessun Lees vidnesbyrd 
om, hvordan hun havde besøgt helvede, græd jeg for 
Gud Faders kærlighed og nåde. Han fandt mig og 
mødte mig, da jeg var på vej til helvede. 

Under Manmin sommerrefugiet i 2013 fik jeg 
adskillige lejligheder til at se Dr. Lee på tæt hold, for 
jeg havde meldt mig som frivillig fotograf til kirkens 
blog ”m-story.” Da folk, som var blevet helbredt for 
deres sygdomme ved hans bøn, vidnede om deres 
helbredelse, smilede han bredt og lykkeligt. Han 
gjorde sig bedste for at hjælpe kirkens medlemmer 
med at efterligne Herren. Hans store og dybe 
kærlighed bevægede mit hjerte. 

Hvis nogen spørger mig, hvilken periode i mit 30 
år lange liv, der har været den lykkeligste, vil jeg 
uden tøven sige: ”Det er det indeværende år, hvor 
jeg for alvor er kommet til at leve et kristent liv.” 

Fra nu af vil jeg leve til Guds ære og bruge 
min evne til at lave billeder til at producere 
medieindhold, som kan føre utallige sjæle på vejen 
til frelse. Jeg takker og ærer Gud, som har givet mig 
et nyt liv. 

Broder Taemen Seo 
(4. mission for unge voksne)

”Tak for at du hele tiden lader 
os opleve Helligåndens kraft”
Missionær Mumbere Maliro Adalbert (Det østlige område af DR Congo)

Jeg fi k Dr. Jaerock Lees bog Ånd, Sjæl og Krop I fra ældste 
Muhindo Mukopa fra Nairobi Manmin Hellighedskirke 
i Kenya i 2006. Da jeg læste den, blev jeg imponeret og 
bevæget. Jeg længtes efter det hellige budskab og begyndte 
derfor at leve et sandt kristent liv. 

Jeg blev missionær i det østlige område af DR Congo 
i januar 2012. Frem for alt takkede jeg Gud, som sendte 
os Biskop Dr. Myongho Cheong, Bestyrelsesformand 
for Jesu Kristi Forenede Hellighedskirke i Afrika. Han 
har vejledt sjælene med det hellige budskab, undervist 
om Dr. Jaerock Lee, og udført sit virke med stor ildhu. 

Det imponerede mig, at de blinde begyndte at se, og de 
lamme begyndte at gå og springe, når han bad for dem med et 
lommetørklæde med kraft (Apostlenes Gerninger 19:11-12). 

Dr. Cheong gennemførte pastorseminarer i fem byer i det 
østlige område af DR Congo i maj 2013. Hele 450 biskopper 
og pastorer i Butembo området deltog uanset sekt. Selv 
pastorer fra Baptistkirken og den Anglikanske kirke var med. 
De lyttede til budskabet ”Målet af tro” og sagde, at deres 
tro var ringe. Det var forbavsende at høre disse ydmyge 
bekendelser! Jeg takker og ærer Gud, som vækker Afrika 
med Helligåndens kraft.


