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Ett liv i hoppets tjänst
David Yonggi Cho
”I Daejo-dong, området där vi hade vår slitna, gamla tält-
kyrka, såg jag bara lidande, hunger, sjukdom, hopplöshet 
och hjälplöshet. Men i mitt inre såg jag människorna här 
som Guds sköna skapelser och jag fylldes av en längtan 
efter att fylla deras hjärtan med hopp, genom att lära 
dem om Gud, Jesus Kristus och den helige Ande”

Denna vision bar Pastor Cho med sig genom åren, 
medan han kämpade för att förmedla hopp till människor 
och bygga den församling som skulle komma att bli värl-
dens största. Gud lärde honom att inte lita på sig själv, 
utan att vara helt beroende av den helige Ande. När han 
litade på den helige Ande hade han framgång; när han 
inte gjorde det, misslyckades han. 

I den här självbiografin berättar pastor Cho rakt och 
rättframt, öppet och ärligt om sina frestelser, tvivel, 
misslyckanden och framgångar, och om hur helige Ande 
aldrig övergav dem.

Han skriver: ”I femtio år har den helige Ande på ett 
mäktigt sätt gjort oss förmögna att ge hjälp till de hjälp-
lösa och hopp till de hopplösa, och genom att göra det 
också bygga världens största församling. Må den alltid 
ge ära och härlighet åt Gud vår Fader, vår Herre Jesus 
Kristus och den välsignade helige Ande.”
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