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”Gå ud i alverden og prædik evangeliet 

for hele skabningen”
Det 34. jubilæum for åbningen af Manmin Centralkirke

Manmin centralkirke har fejret det 
34. jubilæum for kirkens åbning. Den 
25. juli 1982 var der tretten personer, 
inklusiv 4 børn, som mødte op til 
åbningsgudstjenesten, og siden da 
har kirken stræbt mod at føre alle 
mennesker fra alle folkeslag til frelse, 
ligesom navnet ”Manmin” betyder alle 
mennesker fra alle nationer (Foto 1)

Kirken modtog i høj grad Guds nåde, 
og antallet af registrerede medlemmer 
nåede op på tre tusinde indenfor fire år. 
Den motiverende kraft var Seniorpastor 
Dr. Jaerock Lees livfulde ord og tegn, 
undere og kraftfulde gerninger, som 
blev manifesteret gennem indtrængende 
bøn. 

Han havde lidt af mange forskellige 
sygdomme gennem syv år, og derefter 
mødte han den levende Guds og blev 
pastor. Han fokuserede udelukkende 
på ord og bøn. Da han opfyldte 
retfærdigheden mål gennem utallige 
perioder med faste og bøn, kunne 
kirken opleve store vækkelsesgerninger 

lige fra åbningen, på samme måde som 
de tidlige kirker. 

I juli 1991 oprettede Manmin kirke 
en ny denomination, Den Forenede 
Hellighedskirke i Jesus Kristus, 
Korea, og begyndte at efterstræbe 
den landsdækkende forkyndelse. Dr. 
Lee arbejdede som den ene af de to 
bestyrelsesformænd ved ”Kampagnen 
for Helligåndens Verdenseksplosion 
1992”  og  va r  ma nage r  for  den 
o r g a n i s e r e n d e  k o m i t e  v e d 
”Jubilæumskampagnen ved 50-året for 
Koreas Uafhængighed” (Fotos 2, 6 og 
9). Samtidig dannede kirken grundlag 
for verdensmissionen. Under adskillige 
prøvelser, som kirken blev udsat for 
og overvandt i godhed, var der mange 
af medlemmerne, der trådte frem 
som ”hvede-lignende” troende. Guds 
velsignelser blev endnu mere talrige, og 
kirken blev kendt i hele verden. 

I 2000 begyndte den anden fase af 
igangsættelsen, og kirken gik i gang 
med at gennemføre mange oversøiske 

kampagner. Startende med Kampagnen 
for det Hellige Budskab i Uganda, som 
blev udsendt via CNN (Foto 8), afholdt 
Manmin kampagner i Japan, Pakistan, 
Kenya, Fi l ippiner ne, Honduras, 
Indien, Rusland, Tyskland, Peru, DR 
Congo, USA, Israel og Estland. Ved 
kampagnerne prædikede Dr. Lee om 
Gud Skaberen og Jesus Kristus. Han 
manifesterede også Guds eksplosive 
kraft (Fotos 3, 4, 5 og 7).

Sidst i 2010 begyndte den hurtige 
åndelige strøm i Guds forsyn for en 
sidste tid. I denne åndelige strøm og 
med Dr. Lees offerkærlighed er kirkens 
medlemmer begyndt at anstrenge sig 
inderligt for at opnå et oprigtigt hjerte i 
fuld sikkerhed om frelse (Hebræerbrevet 
10:22). Dette var begyndelse til den 
tredje fase af igangsættelsen.

Manmin har vokset sig til en enormt 
stor kirke på 34 år under Guds nåde. Nu 
har den omkring 10.000 søsterkirker og 
associerede kirker (foto 6), og den har i 
høj grad gennemført verdensmissionen 

gennem GCN (www.gcntv.org), som 
dækker omkring 170 lande; Dr. Lees 
bøger, som er blevet oversat til 61 sprog; 
Manmin Internationale Seminar og 
Verdensnetværket for Kristne Læger 
(Fotos 10, 11, 12 og 13). 

Gennem lommetørk læder med 
kraft (Apostlenes Gerninger 19:11-12), 
Muan Ferskvand (Anden Mosebog 
15:25), og bønnen for de syge, som er 
blevet indspillet på det automatiske 
svarsystem, har utallige mennesker 
over hele verden fået helbredelse, svar 
og velsignelser. Derigennem er Guds 
forsyn for alle mennesker i alle nationer 
blevet opfyldt i denne syndefulde tid, 
og vil fremover blive opfyldt i endnu 
højere grad. 

Søndag d. 24. juli kl. 15 blev der 
afholds Jubilæumsgudstjeneste med 
Festforestilling for Kirkens Åbning. 
Pastor Dongcho Shin prædikede 
budskabet med titlen ”En kirke, som 
behager Gud”, med udgangspunkt i 
Esajas’ Bog 60:1-3.
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Historien om Manmin er kun et 
skridt i troen. Gud overvåger os med 
sine fl ammende øjne, og når som helst 
vi viser ham vores tro, forandrer han 
alle vores prøvelser til herlighed. Det 
skyldes, at skatten over alle skatte er 
tro. 

1.Troens kraft 
Den 25. juli 1982 afholdt vi den 

første gudstjeneste i et kirkerum på 
omkring 33 kvadratmeter, og der var 
kun 13 medlemmer, inklusiv 4 børn. 
Kirken havde dengang kun 7000 
won, som svarede til omkring 6 eller 
7 dollars [42 kr.]. Men vi fremsatte 
utallige bønner og fastede i tro, 
og antallet af medlemmer i kirken 
voksede meget hurtigt. 

Vi holdt etableringsgudstjeneste 
på den 77.  dag efter  den første 
gudstjeneste, og da havde vi allerede 
170 medlemmer. På mindre end 5 år 
steg antallet af medlemmer til over 
3000. Vi måtte flytte til større steder, 
og havde ikke engang tid til at bygge 
en ny kirkebygning. Den største kilde 
til denne vækst var de kraftfulde 
gerninger, der fungerede som garanti 
for Guds ord, som blev prædiket. 

Storslåede helbredende gerninger 
fandt sted i vores kirke, og nyheden 
bredte sig ud over hele landet. De syge 
mennesker, de dæmonbesatte, og folk 
med åndelige og fysiske problemer 

kom til os fra hele landet. De blinde 
begyndte at se og de lamme gik. 
Manifestationen af Guds kraftfulde 
gerninger blev større år for år. Og 
troen hos kirkens medlemmer voksede 
hurtigt, idet de oplevede gerninger 
med Guds kraft. 

2. Hvad er troen, som er skatten 
over alle skatte?

For det første er den åndelige tro 
givet af Gud fra oven.

Der var en far, som gerne ville 
have sin søns dæmon uddrevet . 
Markusevangeliet 9:23-24 fortæller 
det følgende. Jesus sagde til manden: 
”Hvis du kan! Alt er muligt for den, 
der tror.” Straks svarede drengens 
far med ordene: ”Jeg tror, hjælp min 
vantro!”

Da faren på denne måde sagde: ”Jeg 
tror” og ”hjælp min vantro” var der 
tale om forskellige former for tro. Han 
havde hørt om Jesu kraft, så han havde 
tro som viden og tænkte, at Jesus 
kunne helbrede hans søn. Men da han 
ikke havde åndelig tro, som kommer 
fra hjertet, bad han Jesus om at hjælpe 
ham i hans vantro. 

Gud giver os åndelig tro, når vi går 
i lyset i overensstemmelse med hans 
ord. Hvis vi siger: ”Herre, jeg tror”, 
uden at leve ved hans ord, og i stedet 
lever i synd, så er det en løgn (Første 
Johannesbrev 1:6). 

Hvis vi for alvor tror på, at Gud 
lever, vil vi handle i lydighed overfor 
hans bud. Tro uden gerninger er død 
tro (Jakobsbrevet 2:17), og med død 
tro kan man ikke opnå noget. 

For det andet er det åndelig tro at 
adlyde, selv når det synes umuligt. 

Hvis man har åndelig tro, kan man 
adlyde Guds bud, selv om de ikke 
stemmer overens med ens egne tanker. 
Det skyldes, at man tror på, at Gud er 
den kærlige Fader, som kun giver os 
de bedste ting. Hvis man tror, at Gud 
er klogere end os, og at han har større 
kraft end os, så kan man adlyde med 
tillid til hans visdom og kraft. 

Da Gud befalede Abraham at ofre 
sin søn Isak, kunne Abraham ikke have 
adlydt, hvis han havde haft kødelige 
tanker. Han troede på, at Gud havde en 
god grund, da han befalede ham at ofre 
sin søn Isak, og Abraham troede også 

på, at selv om Isak døde, så ville Gud 
kunne genoplive ham. Gud var meget 
tilfreds med Abrahams fuldkomne 
lydighed, og han opfyldte det løfte, 
han havde givet ham. 

Manmins historie handler også 
om lydighed og tillid. Når Gud siger 
”gå”, så går vi, og når Gud siger 
”stop”, så stopper vi. Han befaler os 
at hjælpe de nødlidende og udføre 
missionsgerninger, og det gør vi så. 
Selv om vi til tider ikke har haft penge 
nok, har vi uddannet pastorer, som han 
har opfordret os til. Jeg har kundgjort 
det åndelige rige vel vidende, at vi 
ville blive udsat for forfølgelser. Vi har 
adlydt Guds vilje ubetinget og uden at 
tøve, og Gud har taget ansvaret. 

For det tredje er den åndelige 
t r o  u f o r a n d e r l i g e  u a n s e t 
omstændighederne. 

T i l  t r o d s  f o r  a t  d e r  o p s t å r 
vanskeligheder, vil den åndelige tro 
være uforanderlig, selv efter lang tid 
(Markusevangeliet 11:24; Jakobsbrevet 
1:6-7). Guds løfte vil helt sikkert blive 
opfyldt. Men der kan være forskel på, 
hvornår mennesker ønsker, at det skal 
ske, og hvornår Gud synes, det skal 
ske. Gud, som ved alt, opfylder sine 
løfter på det mest passende tidspunkt. 

Vi har haft en uforanderlig tro på 
Guds forsyn for denne kirke siden dens 
åbning. Tingene har ikke altid været 
lette for os. Vi har haft vanskeligheder 
på alle områder, og har til tider ikke 
været i stand til at se så meget som en 
tomme frem for os. Men kirken har 
lagt alt i Guds hænder, og har takket i 
bøn. Efter nogen tid er Guds plan med 
prøvelserne blevet åbenbaret.

Vi har oprettet en ny denomination 
baseret  på det  hel l ige femdelte 
budskab .  Vi  ha r  opnåe t  s t ø r r e 
anerkendelse end andre kirkeråd og 
har gennemført oversøiske kampagner 
og seminarer. 

V æ k k e l s e n s  f r u g t  h a r  v æ r e t 
konstant, og i 1993 blev vi udvalgt 
som en af de 50 bedste kirker i verden. 
Vi satte hastigheden af vores virke 
op, og så blev vi udsat for alvorlige 
prøvelser igen i 1998 og 1999. Nogle 
af pastorerne og levitterne var ikke 
længere i stand til at skjule deres 
uretfærdighed i kirken, så de forlod 
os gruppevis. Samtidig udbredte de 
falske rygter for at tilsmudse kirken og 

bedrage medlemmerne. De udsendte 
endda disse rygter til andre kirkeråd 
i Korea og til verdenspressen. Men 
selv før disse prøvelser begyndte, los 
Gud mig vide, at de ville komme. Han 
fortalte os, at de ikke ville resultere i 
ulykker eller vanskeligheder, men at 
velsignelserne ville komme til os med 
lysets hastighed.

Velsignelserne og herligheden 
blev kundgjort med sikkerhed hver 
uge under prædikenerne. Efter de tre 
prøvelser fandt en skabelsesgerning 
sted i Muan Manminkirke i marts 
2000. Brønden på dette sted, som 
ellers var fuld af saltvand, begyndte 
a t  g ive  fe r skvand .  Fra  og  med 
kampagnen i Uganda i 2000 begyndte 
en æra med oversøiske kampagner, 
og eksplosive, kraftfulde gerninger 
begyndte at folde sig ud over hele 
verden. Mange mennesker skilte sig af 
med afguder og konverterede. Og der 
var også mange mennesker, som blev 
helbredt gennem virket via forskellige 
medier. 

Fra 2007 begyndte vi at prædike 
om Jesus Kristus i Israel, som Gud 
befalede os ved kirkens åbning, ”i 
de fjerneste dele af jorden.” WCDN 
(Verdensnetværk for Kristne Læger) og 
MIS (Manmin Internationale Seminar) 
blev etableret for at gøre vores vision 
endnu mere konkret. Virket gennem 
elektroniske medier begyndte via 
GCN, og der blev udgivet endnu fl ere 
publikationer i mange lande. Vi blev i 
stand til at udbrede det hellige budskab 
og gerningerne ved Guds kraft til alle 
dele af verden. 

Kære brødre og søstre i Kristus, 
siden åbningen af kirken har Gud altid 
været med os. Han har altid velsignet 
os  og ladet  os  få  succes .  Guds 
herlighed er blevet åbenbaret i stor 
stil indtil nu, men de gerninger, der vil 
blive manifesteret fra nu af, vil være 
endnu herligere. Mange af kirkens 
medlemmer vil ride hurtigt af sted på 
forandringernes strøm. Kirkeråd, som 
har været fulde af synd og har fjernet 
sig fra Gud, vil også rejse sig sammen 
med vores kirke gennem Helligåndens 
gerning. Jeg beder jer alle om at træde 
frem for Gud med en tro så ren som 
guld i dette håb. Jeg beder i Herrens 
navn om at I vil blive ædle og dyrebare 
instrumenter for Gud. 

Skatten over alle 
skatte er tro

”Tro er fast tillid til det, 

der håbes på, 

overbevisning om det, 

der ikke ses” 

(Hebræerbrevet 11:1).

Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

●●●
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Da kirkens åbnede, fortalte Gud os, at vi skulle udbrede 
budskabet til Guds udvalgte folk i Israel i den sidste tid, og at 
det var kirkens pligt. Vi hørte, at selv jøderne, som ikke havde 
taget imod Jesus Kristus som deres Frelser, ville angre, og at 
det ville betyde, at budskabet kom tilbage til Israel. 

Den 25. juli 2007 på 
j u b i l æ e t  f o r  k i r k e n s 
å b n i n g ,  l o d  G u d  o s 
b e g y n d e  vo r e s  v i r ke 
i  I s r a e l  i  N a z a r e t . 
Seniorpastor Dr. Jaerock 
L e e  b e s ø g t e  m a n g e 
forskellige steder over hele 
nationen gennem tre år. 
Han prædikede det hellige budskab og viste tegn, undere og 
kraftfulde gerninger. 

I september 2009, som var det sidste år af dette virke, 
gennemførte han en kampagne i Jerusalem, som ligger i 
centrum af Israel (foto nedenfor). Han kundgjorde, at Jesus 
er vores eneste Frelser og bekræftede det med kraftfulde 
gerninger. Kampagnen blev udsendt til omkring 220 lande. 
Jeg tilsluttede mig taknemmelig dette virke som russisk tolk. 

I 1992 tog jeg under Guds vejledning til Rusland for 
at studere russisk. På daværende tidspunkt var Rusland 
ustabilt, for det var ikke ret lang tid siden, at landet havde 
åbnet sig for resten af verden. Jeg var kun 21, og alt inklusiv 
sproget, maden og omgivelserne var fremmede, så jeg følte 
mig ensom. Men jeg overvandt det med tro. Det var muligt 
for mig, fordi jeg havde en vision om at blive en arbejder, der 

kunne hjælpe hyrden med at gennemføre verdensmissionen.
Jeg kom tilbage fra Rusland efter at have studeret i seks år, 

og så blev jeg levit-arbejder. Siden da har jeg arbejdet med 
opgaver, der er relateret til de russisktalende lande. I 2007 
begyndte virket i Israel for alvor. Mange russisktalende jødiske 
kirker og pastorer begyndte at tilslutte sig Manmin, og stadig 
fl ere mennesker fra hele Israel kom med. 

Selv om det ikke var let, gennemførte Seniorpastoren virket 
i Israel, og han gjorde det med tro, kærlighed og kraft. Under 
et af pastorseminarerne sagde han: ”Jeg elsker virkelig Israel!” 
Jeg kunne mærke hans oprigtige og indtrængende hjerte, og 
tolkede hans ord med tårer. De israelske pastorer syntes at føle 
det samme, og de græd også. De takkede hele tiden Herren, 
som havde sendt Seniorpastoren til Israel. 

Hy rdens kærl ighed og k raf t  ha r  bå ret  budskabets 
frugt i Israel. En af frugterne er Krystal Forum (Israels 
Pastorforening, venstre). De har udbredt nyheden om Manmin 
i hele verden gennem festivaller, helbredelsesmøder med 
lommetørklæder og seminarer. Manmins virke vil fortsætte 
indtil Guds forsyn for Israel bliver opfyldt. Halleluja!

Diakon Ronya Y. Son, 
sogn 15, 
Manmin Centralkirke

Min bror pastor Daehee Cho fik at vide, at han ville dø af 
tuberkulose i tredje stadie, men han blev helbredt gennem 
Seniorpastor Dr. Jaerock Lees bøn. Jeg blev ført til kirken 
af ham i efteråret i 1983, og jeg deltog i den nattelange 
fredagsgudstjeneste. Jeg fældede tårer, mens jeg lyttede 
til budskabet, for det føltes så blidt og underfuldt. Jeg blev 
overbevist om, at denne kirke var en ”levende” kirke. Derefter 
blev jeg selv helbredt for 
gigt, og jeg var lykkelig. 

Allerede dengang skete 
der konstant store tegn, 
u n d e r e  o g  k r a f t f u l d e 
ger n inger i  k i rken ved 
Dr. Lees bøn, og kirkens 
medlemmer var så fulde 
af Helligånden, at de ofte råbte ud i bøn. Kirkerummet var 
omkring 33 kvadratmeter, men det var konstant fyldt af lyden 
af lovsang og bøn (foto, den første kirke i Shindaebang-
dong). Mange mennesker hørte om kirken og kom for at blive 
helbredt for deres sygdomme og lidelse såsom eftervirkninger 
af hjertestop, hjerteblødninger, polio og dæmonbesættelser. De 
blev helbredt og forherligede Gud. 

Under gudstjenesterne var kirken så fuld, at folk dårligt 
nok kunne bevæge sig. Der var endda nogle, som lagde 
avispapir eller plastmåtter på trappetrinnene og satte sig på 

dem. Især den daværende nattelange fredagsgudstjeneste var 
fuldt af Helligåndens ild, så de unge mennesker måtte tørre 
kondensvandet af taget med mopper efter den første halvdel. 
Frem for alt blev jeg bevæget af Dr. Lee, fordi han altid udviste 
hensyn og hjalp medlemmerne, hjalp de andre kirker og elskede 
sjælene. Han behandlede medlemmerne af kirken som familie. 
Gennem ham lærte jeg, hvordan pastorer bør udføre deres virke. 

Han hjalp og støttede mange pastorer inklusiv mig selv ved 
at tilbyde os et sted at bo, mad og undervisningsgebyr, sådan at 
vi kunne fokusere på at blive sande pastorer. Han lærte os altid 
at pastorerne skulle 
sk i l le  s ig  a f  med 
grådighed og selviske 
mot iver,  og få alt 
a f  G ud .  Vi  læ r t e 
også at opnå hjertets 
helliggørelse for at 
få kraft. Han troede 
på, at vi kunne blive 
fornyet, selv om vi havde mange fejl og mangler, og dermed 
blev vi til dem, vi er nu (fra venstre: Pastorerne Hyunkwon Ju, 
Hyukhee Cho, Daehee Cho, Jeonhwan Cha og Sungheon Ahn).

Der er gået mere end 30 år siden kirkens åbning. I tiden 
omkring åbningen fortalte Gud, at kirken ville gennemføre 
verdensmissionen, og at den ville virke i Israel i den sidste 
tid. Da jeg så, hvordan Guds ord blev gennemført et efter et, 
kunne jeg ikke sige andet end: ”Gud er virkelig vidunderlig.” 
Jeg takker og ærer Gud, som lod mig blive pastor i denne 
velsignede kirke, som har ført og fortsat vil føre alle folkeslag 
fra alle nationer til frelse. 

”Gud er vidunderlig!
Helligåndens gerning finder stadig sted”

Pastor Hyukhee Cho, 
Pastor for Første Storsogn, 
Manmin Centralkirke 

Da kirkens åbnede, gav Gud os den vision at bygge Den Store Kirke. I september 1982 viste Gud 17 medlemmer af kirken, 
hvordan kirkebygningen ville se ud. Et af medlemmerne så taget, en anden så indretningen inden i kirken, en tredje så den 
bagerste del, en fjerde de 90 smukke søjler. Taget var designet, så det havde en åbning i form af et kors, hvorigennem solen 
kunne skinne ind i bygningen. Alteret var anbragt i kirkens centrum.

Kærlighedens Gud lader Den Store Kirke blive bygget af hans sande børn, som han vil opnå gennem tårer, ofrer og 
tålmodighed. Han vil åbenbare sin herlighed og den vil være fuldkommen, når kirkens pastorer og medlemmer fuldender 
det hellige tempel i deres hjerter. Så vil de bygge Den Store Kirke og opfylde Guds forsyn for alle mennesker fra alle lande. 
Dermed har de stræbt efter at opnå oprigtige hjerter i fuld sikkerhed om frelse. 

Luftbillede af Den Store Kirke på forsiden af kirkens nyhedsbrev

”Virket i Israel er blevet gennemført med 
kærlighed og kraft”
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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
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I de 54 afrikanske lande er der 
mange kirker og kirkelige foreninger, 
som har tilsluttet sig Manmins virke. 

De vil gerne lære om det hellige 
budskab, for de ved, at det er blevet 
givet med Helligåndens inspiration, 
og at det lader dem kende Guds hjerte 
og vilje. Desuden kan de se de mange 
kraftfulde gerninger, som vidner 
om budskabet. Så de er sikre på, at 
Manmin er blevet vejledt af Guds 
forsyn i denne sidste tid. 

Den 29. november 2015 deltog Dr. 

Kabutu Biriage, Biskop for Bethsaida 
Missionscenter i DR Congo (BMCC), 
P ræsident  for  K ibu-prov i nsens 
Pastorforening og Professor ved Goma 
Universitet i gudstjenesten til fejring 
af Nairobi Manmin Hellighedskirkes 
15.  jubi læum. Da han hør te om 
Sen ior pas tor  D r.  Jae rock  Lees 
kraftfulde gerninger, blev han meget 
overrasket. Han sagde straks, at han 
ville tilslutte sig Manmin, og snart 
efter åbnede han Goma-Bethsaida 
Internationale Manminseminar. 

Han i nv ite rede  mig t i l  Goma 
Pastorseminar og Kampagne i juni 
2016. Jeg prædikede om forsynet bag 
Guds skabelse og om forsynet for den 
menneskelige kultivering. Mens jeg 
prædikede, var der mange mennesker, 
der angrede, og mere end 150 pastorer 
indvill igede i at åbne Bethsaida 
Internationale Manminseminar. 

Næ s t e  d a g  b l e v  h e l e  BMC C 
gruppen registreret som søsterkirker 
til Manmin, og medlemmerne var 
meget tilfredse. 

BMCC er en gruppe af hundredvis 
af kirker, og den har grundskoler, 
g y m n a s i e r  o g  v i d e r e g å e n d e 
uddan nelser.  Reg is t re r ingen af 
denne store organisation giver os 
forventninger om en stor vækkelse 
i  den  øs t l ige  del  a f  DR Congo 
med Goma som centrum. Gud har 
forberedt mange gode pastorer og ledt 
dem til at slutte sig til Manmin på 
samme måde som denne gruppe af 
kirker. 

Jeg takker og ærer Gud. 

Biskop Dr. Myongho Cheong, Bestyrelsesformand for Den Forenede Hellighedskirke ved Jesus Kristus i Afrika/Nairobi Manmin Hellighedskirke i Kenya 

”Utallige kirker i Afrika vil gerne 
samarbejde med Manmin!”

Det er nu 31 år siden, at jeg blev 
ført til denne kirke af en ven i oktober 
1985. Jeg har set, hørt og oplevet 
utallige tegn, undere og kraftfulde 
gerninger ved Gud. Jeg har set mange 
mennesker, som er kommet tilbage til 
livet fra døden. Jeg er også selv blevet 
helbredt. Rent faktisk var jeg svag, da 
jeg blev født, og jeg kom på hospitalet 
og apoteket så mange gange, at mit 
sygesikringskort blev helt slidt. Men 
siden jeg blev medlem af Manmin 
som 33-årig, har jeg ikke taget nogen 
form for medicin, og jeg har været 
sund og rask indtil nu, hvor jeg er 64 
år. Jeg har gennemført mit virke som 
pastor i 22 år med godt helbred. 

Min næstældste datter, lovprisleder 
R o s e  J .  H a n ,  h a v d e  a l v o r l i g 
tuberkulose. Hun ville ikke være 
i live i dag, hvis hun havde taget 

verdslig medicin. Men hun blev 
f u ld kom me n  he lb r e d t  ge n ne m 
Seniorpastor Dr. Jaerock Lees bøn i 
kærlighed. Nu forherliger hun Gud 
med lovsang. 

Mit barnebarn Yoonhyung Chae 
på 6 år led af en børneeksem, der var 
så slem, at hans ansigt var dækket 
af  væskende så r,  men han blev 
helbredt gennem Dr. Lees bøn. Og 
min svigerdatter fik gentagne gange 
spontan abort, men mit barnebarn 
Yoonsun Han på 6 år blev født sund 
og rask gennem Seniorpastorens bøn, 
og nu har hun en sund opvækst. 

F r e m  f o r  a l t  f ø l g e r  j e g 
Seniorpastoren under hans mange 
væk kelsesm øder  og oversøiske 
kampagner. Jeg fryder mig stadig, når 
jeg tænker tilbage på den Forenede 
K a m p a g n e  i  I nd ie n ,  s o m  ble v 

gennemført, mens regnen silede ned i 
2002. 

Jeg kan huske, at Marina Beach i 
Tamil Nadu var fyldt med så mange 
men nesker,  at  de l ignede sand. 
Kampagnen tiltrak i alt tre millioner 
mennesker. Jeg kan huske, at folks 
øjne skinnede, og at regnen og vinden 
fik træerne til at ryste så meget, at de 
lignede, de ville blive revet op med 
rod. 

Midt i  denne si lende regn lød 
Seniorpastorens rolige og kraftfulde 
stemme: ”Lad jer ikke overraske 
af denne regn.” De tilstedeværende 
bevægede sig ikke, men ret tede 
opmærksomheden mod budskabet 
midt i den voldsomme regn. 

Og Seniorpastoren prædikede i 
regnen om, hvorfor Jesus er vores 
eneste Frelser. Før kampagnen var der 

blevet indført et forbud mod tvungen 
omvendelse i Tamil Nadu og den 
organiserende komité for kampagnen 
havde derfor bedt Seniorpastoren om 
ikke at prædike om Jesus Kristus. 
I k ke desto mind re for t a lte  han 
frimodigt og stærkt om Jesus Kristus. 
Så løftede han hænderne og begyndte 
at bede for de syge. 

Mange dæmonbesatte mennesker 
begyndte at skrige og blev fri for 
deres onde ånder, og mange andre 
blev helbredt for deres sygdomme. 
De gik op på scenen for at vidne om 
deres helbredelse. 

S å d a n n e  g e r n i n g e r  b l e v 
manifesteret hvor som helst, han 
afholdt kampagner, og mange lande 
er blevet velsignet i ånd og krop. Jeg 
takker og ærer Gud, som har velsignet 
Manmins virke med stor kraft. 

 ”Jeg er vidne om den Levende Gud, 
som arbejder for Manmin!”

Pastor Dalcheon Lee, Sognepastor i sogn 10, Manmin Centralkirke


