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”Manmins 
historie er her”

Manmin Nyhedsbrev, 
som nu udgives på 32 sprog, 

fejrer sit 28. jubilæum!
Manmin Nyhedsbrev har udbredt ordet om Gud Skaberens kraft, budskabet om 

Jesus Kristus og om Helligåndens gerning over hele verden. Her i 2015 er der 28 års 
jubilæum for den første udgivelse. Første udgave blev trykt under navnet ”Manmin 
Joong-ang Nyhedsbrev” den 17. maj, 1987. Det blev udgivet på månedlig basis. I 
oktober 1991 begyndte det at blive udgivet hver anden uge. Første udgave på engelsk 
udkom i januar 1991, og den blev fulgt af udgaver på mange andre sprog.

Den 11. oktober 2009 hvor kirken fejrede sit 27. jubilæum med udgave nr. 400 på 
koreansk, fik udgivelsen navnet Manmin Nyhedsbrev, og bliver nu udgivet ugentligt. 
I november 2012 begyndte en online service (www.manminnews.com) Nyhedsbrevet 
bliver nu oversat til 31 sprog: Engelsk, forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk, spansk, 
russisk, tagalog, fransk, tamil, indonesisk, hindi, portugisisk, mongolsk, japansk, thai, 
cebuano, arabisk, estisk, hebraisk, ukrainsk, vietnamesisk, urdu, hollandsk, bulgarsk, 
fi nsk, dansk, svensk, burmesisk, nepalesisk, tysk, italiensk og singalesisk. Folk overalt i 
verden kan læse det multilingvistiske nyhedsbrev via den internetbaserede service.

Manmin Nyhedsbrev vil fortsætte med at formidle sit nådefulde indhold inklusiv det 
hellige budskab og missionsgerninger til Guds ære og sjælenes frelse.

17. maj 1987: Første udgivelse af det månedlige magasin ”Manmin 
Joong-ang Nyhedsbrev”

De troendes overstrømmende vidnesbyrd

Deltagelse i kristne koreanske arrangementer, vækkelsesmøder og 
oversøiske kampagner

Kirkens internationale arrangementer og interviews med besøgende fra udlandet

Manmin Joon-ang Nyhedsbrev blev først udgivet for at udbrede 
ordet om den levende Gud og hans kraftfulde gerning. På første 
side af første udgave ses kirkenyhederne med overskriften: ”Det 
andet vækkelsesmøde fuldt af ord og nåde.” Det blev fortalt, at 
mere end 4000 personer deltog i mødet og at mange blev helbredt 
for deres sygdomme gennem Dr. Jaerock Lees bøn. Nyheden om 
hans første bog En Smagsprøve på det Evige Liv før Døden blev 
også dækket.

Siden kirkens åbning er utallige mennesker blevet helbredt for 
deres sygdomme, har fået løst deres problemet og har opnået sand 
lykke gennem Dr. Lees budskab og bøn. Deres vidnesbyrd er 
blevet en betydelig og dyrebar kilde for Manmin Nyhedsbrev. De 
troende er vokset i troen ved at opleve tegn, undere og kraftfulde 
gerninger, og er nu vigtige medarbejdere.

Kirkens deltagelse i et bredt spektrum af kristne arrangementer 
er blevet dækket af nyhedsbrevet, blandt andet Kampagnen for 
Helligåndens Eksplosion i 1992 og Jubilæumskampagnen for 
Fredelig Genforening ved 50 året for uafhængigheden. Nyhederne 
om Dr. Lees to uger lange Vækkelsesmøde og hans oversøiske 
kampagner i Uganda, Pakistan, Indien, USA og Israel er også 
blevet beskrevet og udbredt til verden.

Manmin Nyhedsbrev har rapporteret om kirkens globale begivenheder 
og verdensmissionen såsom Manmin Sommerrefugium; det aktive 
virke over hele verden; virke gennem udsendelser; nyhedsbreve 
og bøger. Mange mennesker, som besøger kirken, har også givet 
vidnesbyrd gennem interviews med Manmin Nyhedsbrev. Desuden er 
Manmins virke, inklusiv Pastorseminaret og Helbredelsesmøder med 
Lommetørklæder blevet dækket gennem nyhedsbrevet.
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Nogle mennesker siger selvsikkert, at de 
ikke lyver. Men Gud, som er sandheden selv, 
har det synspunkt, at de fl este mennesker ofte 
lyver. Det kan sammenlignes med, at en lille 
smule snavs eller en lille plet kan ses i klart 
lys, mens de godt kan blive overset i mørket. 
Så lad os nu se nærmere på denne falskhed.

1. At sige, at man gjorde noget, 
man ikke gjorde, og sige at man 
ikke gjorde noget, man rent faktisk 
gjorde

Under retssager ses det klart, hvordan 
et falsk vidnesbyrd kan have en alvorlige 
negativ effekt. I disse tilfælde kan vidnernes 
ord påvirke dommen direkte. På grund af et 
falsk vidne kan et uskyldigt menneske blive 
dømt, og han kan ligefrem få en dødsdom på 
grund af vidnet.

Bibelen siger, at både vidnet og dommeren 
må være meget fornuftige. Den fortæller 
os, at folk ikke må lytte til et enkelt vidne, 
men at to eller tre mennesker skal høres, 
for at man kan få den rette forståelse for 
situationen. Vi skal også forstå, at det er 
strafbart at afl ægge falsk vidnesbyrd (Femte 
Mosebog 19:15-20).

Det betyder, at Guds børn ikke må fortælle 
nogen form for løgne i deres liv, uanset 
hvor ligegyldige de måtte synes. Hvis de 
tier stille, når de burde fortælle sandheden, 
er det desuden også en falsk gerning. Lad 
os sige som eksempel, at vi ser nogen blive 
uretfærdigt anklaget for en fejl, vi selv 
har foretaget, men at vi tier stille med det. 
Eller hvis vi køber noget i en forretning, og 
forretningsindehaveren giver os for meget 
tilbage, uden at vi gør opmærksom på det; 
så kan vi ikke påstå, at vi er sandfærdige 
mennesker. Gud vil ikke kun, at vi undlader 
at lyve. Han vil, at vores hjerter skal være 
selve sandheden og at alle vores ord og 
gerninger er sandfærdige.

Nogle mennesker siger ”hvide løgne.” Hvis 
for eksempel nogen spørger, om vi har spist, 

så kan vi måske fi nde på at sige, at vi allerede 
har spist, selv om det ikke er sandt, af hensyn 
til den, der tilbyder. I denne situation er det 
bedre ærligt at sige: ”Jeg har ikke spist, men 
jeg vil heller ikke have noget.”

Lad os se nærmere på et tilfælde i Bibelen. 
Da Saul forsøgte at dræbe David, gemte 
Jonathan David i marken og undlod at sige 
sandheden til sin far, Saul. I stedet sagde han, 
at David var taget ud for at mødes med sine 
brødre. Selv om det ikke var det helt korrekte, 
gjorde han sit bedste for at frelse David.

Vi kan her se, at hvis vi lyver med gode 
intentioner og uden tanke på egen vinding, så 
vil Gud ikke ubetinget dømme os for denne 
løgn. Men hvis vi opnår et højere niveau af 
godhed, vil denne slags situation slet ikke 
opstå, og vi vil ikke blive fanget i at fortælle 
”hvide løgne.” Gud virker på en sådan måde, 
at vi vil undgå disse situationer. Da Gud 
kender selv vores indre hjerte og vi ikke kan 
snyde ham, skal vi have sandfærdige hjerter, 
modtage visdom fra oven, og altid tale med 
dyd og nåde.

2. At tilføje eller udelade noget 
på grund af personlige tanker eller 
følelser

Når folk overleverer en besked fra en 
person til en anden, tilføjer eller udelader 
de ofte noget. Hvis de gør det med gode 
intentioner, virker det måske ikke forkert. 
Men hvis der er onde intentioner, så kan 
de skabe misforståelser mellem folk. Det 
er et problem. Selv om de leverer beskeder 
med de selv samme ord, kan betydningen 
blive forandret af deres intonation eller 
accentuation.

For eksempel kan det formidle vidt 
fo r ske l l ige  men inger,  om man  s ige r 
”Hvorfor?” med en tone fuld af omsorg, 
eller om man siger det med foragt og vrede. 
Det er naturligvis vanskeligt at viderebringe 
andre menneskers beskeder fuldkommen på 
samme måde, som de blev sagt, som om det 
var en båndoptagelse. Men vi skal alligevel 
forsøge så præcist som muligt at formidle 
de oprindelige intentioner fra den, som gav 
beskeden.

Selv om vi formidler intentionerne korrekt, 
så er det hverken godt eller opbyggende, 
hvis ikke det er sandheden, og så bør vi 
ikke viderebringe beskeden. Selv om vi 
overleverer budskabet med gode intentioner, 
vil tilhørerens hjerte blive knust, og dermed 
vil folk fjerne sig fra hinanden.

I Matthæusevangeliet 12:36-37 står der: 
”Men jeg siger jer: På dommens dag skal 

mennesker afl ægge regnskab for ethvert tomt 
ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, 
og på dine ord skal du fordømmes.” Jeg håber, 
du kun vil bruge nådefulde og opbyggende 
ord, sådan at du vil blive anerkendt som et 
retfærdigt menneske af Gud.

3. At bruge ord som dømmer 
eller kritiserer nogen uden virkelig 
at kende deres hjerte

Når  fo lk  se r  andres  ans ig te r  e l l e r 
handlinger, eller hører dem tale, kan de til 
tider dømme deres hjerter på baggrund af 
egne tanker og følelser. For eksempel hvis din 
ven går lige forbi dig uden at lægge mærke 
til dig. Hans syn er måske dårligt eller han 
er måske optaget af bekymringer om andre 
anliggender. Men du tænker måske: ”Han 
ignorerer mig”, eller ”bærer han mon nag til 
mig?”

Selv  om vi  måske er  hur t ige  t i l  a t 
fornemme andre mennesker følelser og vi 
er tæt på dem, så kan det alligevel være 
vanskeligt fuldkommen at forstå andres 
hjerter. Så mange mennesker misforstår, 
dømmer og bærer nag. De bagtaler og 
kritiserer andre på baggrund af deres egen 
personlige standart. Dette er også at bære 
falsk vidnesbyrd, fordi man udtaler sig om 
noget på baggrund af egen vurdering, selv 
om det måske ikke er sandt og ikke stemmer 
overens med det andet menneskes hjerte. 
Hvis vi deltager i at dømme andre, så er det 
også den tåbelige handling at bære falsk 
vidnesbyrd.

De fl este kødelige mennesker tror, at andre 
vil udvise den samme ondskab som dem 
selv i samme situation. Det betyder, at et 
menneske med et løgnagtigt hjerte ofte tror, 
at andre bedrager ham. Et menneske, som 
selv ignorerer andre, vil i bestemte situationer 
tro, at hans bliver ignoreret. Derfor må vi 
ikke dømme og fordømme andre ud fra vores 
egen standart.

Hvis nogen taler  om andres fej l  og 
krit iserer dem, så bør de indse, at  de 
selv begår en endnu ondere handling 
(Matthæusevangeliet 7:1-5). Vi kan først 
skelne andre menneskers forkerte handlinger, 
når vi skiller os af med vores egen ondskab 
og bliver hellige. Men rent faktisk vil vi slet 
ikke have lyst at se andre menneskers fejl, 
når vi har skillet os af med vores ondskab. I 
stedet vil vi fokusere på det gode og dække 
over deres fejl.

I Jakobsbrevet 4:11 står der: ”Bagtal ikke 
hinanden, brødre. Den, der bagtaler sin broder 
eller dømmer sin broder, bagtaler loven og 

dømmer den; men dømmer du loven, er du 
ikke lovens gører, men dens dommer.” Dette 
fortæller os, at det er en stor synd at dømme 
og fordømme vores brødre. Det er som om, vi 
forsøger at blive som Gud, der er den eneste 
Dommer.

Endnu en ting, vi skal huske, er at vi ikke 
skal dømme Guds ord med vores egne tanker. 
Gud kan gøre selv det, som er fuldkommen 
umuligt med almindelige menneskelige 
begrænsninger. Derfor må vi ikke tænke eller 
sige, at ordet er forkert eller tager fejl.

Til tider lyver folk, selv om de måske ikke 
har onde intentioner. De overdriver eller 
formindsker et faktum. En person kan måske 
sige, at nogen har spist ”meget” af en bestemt 
ret. Men en anden vil sige, at dette menneske 
har spist ”det hele.” Og en tredje vil måske 
sige, at ”der ikke er noget tilbage”, selv om 
der rent faktisk er en lille smule tilbage. Vi 
kan måske høre at ”alle er enige”, selv om 
der rent faktisk er nogen, som ikke er enige.

Nogle mennesker vil måske fortæller om 
et bestemt antal af noget, selv om de ikke 
er sikre på hvor mange, der egentlig var. 
Selv om det ikke er deres mening at lyve, 
så gør de det alligevel. Her er et eksempel 
på, at et menneske viderebringer en besked 
baseret på sine egne tanker: En overordnet 
spiste aftensmad sammen med mange andre 
mennesker og sagde: ”Bordet ser lidt magert 
ud.” En mand hørte det og sagde til en anden: 
”Han sagde, at der ikke er noget kød på 
bordet.” Det kan måske virke som en bagatel, 
men det er et eksempel på at lægge til og 
trække fra.

Hvis et menneskes hjerte er fuldkommen 
fyldt af sandheden, vil han hverken lægge 
til eller trække fra. Han indblander ikke sine 
følelser og tanker. Så hvis man mangler 
sandfærdighed i sine ord, selv om der kun er 
tale om små ting, så skal man indse, at man 
har falskhedens natur i sig. Hvis man ikke 
har skillet sig af med roden til falskhed, kan 
man også komme til at fortælle en løgn, som 
skader andre i en desperat situation. Derfor 
tilskynder jeg dig til at skille dig helt af med 
falskheden.

Kære brødre og søstre i Kristus. Som børn 
af Gud, der er i lyset, tilskynder jeg jer til at 
opnå et rent hjerte, som er frit for falskhed 
selv i de mindste anliggender. Jeg beder i 
Herrens navn om at Gud vil skinne sit lys på 
din vej, skærme dig mod vanskeligheder og 
udøse gode ting over dig i overfl od, mens du 
vandrer i sandfærdigheden (Salmernes Bog 
84:11).

”Du må ikke vidne falsk 
mod din næste”

”Du må ikke vidne falsk mod din 
næste” (Anden Mosebog 20:16)

Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

●●●
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Da jeg kom ind i en stor virksomhed, blev jeg stresset på grund af 
arbejdet. Det førte til voldsom angst, alvorlig depression og ringen for 
ørerne. En dag så jeg Manmin Nyhedsbrev, der var blevet stukket ind i 
naboens dørsprække. Jeg tog det og læste. Der var mange helbredende 
gerninger, der var blevet manifesteret gennem Muan Ferskvand. Jeg blev 
forbløffet og ringede til kirken med de numre, som stod på nyhedsbrevet, 
for at få at vide hvordan jeg kunne komme derhen. Fra da af begyndte jeg at 
komme i Manmin Centralkirke.

I kirken kunne jeg føre et ordentligt kristent liv. Jeg kunne mærke Guds 
kærlighed. Jeg genvandt mit gode helbred og havde ikke længere problemer med 
at arbejde. Nu arbejder jeg som konsulent for Ernst & Young Global Limited, 
som er et multinationalt firma med hovedkvarter i Storbritannien. Det er et af 
”Big 4”, de fire største revisionsfirmaer i verden. Jeg er taknemmelig over at 
Manmin Nyhedsbrev har ført mig til at komme over mine lidelser og løse mine 
arbejdsrelaterede problemer.

”Jeg blev helbredt 
for voldsom angst, 

depressison og ringen 
for ørerne”

Diakon Dongho Kang, 41 år, 
Sogn 10 i Sydkorea

Manmin Nyhedsbrev har givet mig et godt helbred og motiveret mig i troen. 
Jeg besøger huse og forretningen, og udbringer 500 til 600 kopier af Manmin 
Nyhedsbrev om ugen. Jeg føler, at jeg bliver belønnet. Jeg har en grund til at gøre 
det.

Tidligere kritiserede jeg min datter Diakonisse Songyi Cheong for at gå i 
kirke. Jeg nød de verdslige fornøjelser og drak en masse alkohol. Men efter min 
datters tårefulde bøn og overtalelse, tog jeg med i Manmin Centralkirke i oktober 
2007. Jeg blev vidne til Guds kraftfulde gerninger hver eneste uge, så jeg kunne 
ikke undgå at anerkende den levende Gud. Jeg ville gerne gøre gengæld for 
Herrens nåde og bære frugt ved ikke kun at angre med læberne, men også udføre 
handlinger.

Derfor begyndte jeg at omdele Manmin Nyhedsbrev. Kort tid efter skete der en 
forbløffende gerning. Jeg blev helbredt for diabetes, som jeg ellers havde lidt af 
i 30 år. Jeg fi k også styrke i mit venstre håndled, som ellers havde mistet styrken 
efter en skade. Jeg blev i stand til at bruge den helt normalt. Halleluja!

Min kone hjalp mig også med at omdele Manmin Nyhedsbrev. Og hun oplevede 
også Guds helbredende gerning. Tidligere led hun af angst, og kunne ikke tage en 
elevator alene. Men nu har hun ikke længere nogen symptomer. Hun har endda 
genvundet sit syn og er blevet helbredt for hyppig vandladningstrang, der ellers 
havde plaget hende i 30 år.

Jeg takker Gud, som helbredte og velsignede os med kærlighed.

”Jeg blev helbredt for 
sygdomme, mens jeg 
udbragte Manmin 

Nyhedsbrev”

Diakon Pilkyung Jeong, 
67 år, Sogn 31 i Sydkorea

Jeg har lavet en scrapbog med udklip fra Manmin Nyhedsbrev. Det er ikke 
let at skaffe den koreanske udgave af Manmin Nyhedsbrev her i USA. Jeg 
downloader de nye versioner fra Manmin Centralkirkes hjemmeside www.
manmin.org hver fredag eller søndag. Og jeg væbner mig med budskaberne i 
dem.

Seniorpastor Dr. Jaerock Lees budskab hjælper mig med at vokse rent åndeligt, 
og det samme gælder for de mange historier, artikler og vidnesbyrd fra hele 
verden. Da jeg arbejder om dagen, har jeg ikke megen tid til at læse og studere 
Guds ord. I stedet downloader jeg Manmin Nyhedsbrev, lægger det i en speciel 
mappe og læser det, når som helst jeg har tid.

En nat havde jeg en drøm. I drømmen bad jeg. Så hørte jeg en stemme, der 
sagde: ”Det er godt at samle Manmin Nyhedsbrev, men det vil være endnu bedre, 
hvis du praktiserer det, du lærer fra det.” Jeg vågnede op og tog denne indsigt til 
mig. Siden da har jeg forsøgt at omsætte budskabet til handling og ikke bare have 
det som viden.

”Manmin Nyhedsbrev er 
min kilde til glæde 

og fører mig til Gud”
Seniordiakonisse Sunghee Kwon, 

60 år, Manmin Missionscenter, 
Californien, USA

I januar 2008 fi k jeg cellulitis (hudinfektion) på mit højre ben. Men mens jeg 
deltog i søndagsgudstjenesten via GCN TV, modtog jeg Dr. Jaerock Lees bøn 
og blev helbredt. Siden da har jeg fl ittigt udbredt det hellige budskab under mit 
arbejde som taxichauffør.

Min taxi kører med budskabet. Jeg vidner om den levende Gud. Så jeg sætter 
Manmin Nyhedsbrev med de mange vidnesbyrd op både inden i og udenpå bilen, så 
alle kan læse dem. Når der kommer amerikanere ind i min bil, giver jeg dem Manmin 
Nyhedsbrev på engelsk. Når der komme koreanere, får de den koreanske version, og 
japanerne får det på japansk. De bliver alle sammen behageligt overrasket.

Manmin Nyhedsbrev bliver udgivet på mange sprog, og det er jeg meget 
taknemmelig for. Jeg har også Dr. Lees bøger i min bil og fortæller mine passagerer 
om det hellige budskab. Sidste år kom en kvinde ind i min taxi og jeg fortalte hende 
om Guds kraftfulde gerninger, som blev manifesteret gennem Dr. Lee. Hun var 
meget interesseret. Derefter kom hun med i vores kirke og deltog i bibelstudierne. 
Da hun havde lyttet til en prædiken om verdens skabelse, sagde hun, at hun havde 
forstået Guds dybe åndelige budskab, og hun var taknemmelig.

Jeg ønsker, at mange sjæle vil opnå frelsen gennem Manmin Nyhedsbrev, der 
indeholder den gode nyhed, og jeg uddeler det med glæde på alle tider af året. 
Halleluja!

”Min taxi har 
kælenavnet ’Det 

kørende budskab’”
Jiang Fu Sheng, 55 år, 
Taiwan Manminkirke
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Trosbekendelse

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848
Telefonnr.: 82-2-818-7047
Fax: 82-2-818-7048 
Web: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
Email: manminminen@manmin.kr
Udgiver: Dr. Jaerock Lee 
Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin  

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

I 2004 var jeg pastor i en kirke i Daejeon. På vejen hjem fra et besøg hos nogle 
af kirkens medlemmer, fandt jeg en kopi af Manmin Nyhedsbrev ved indgangen 
til min lejlighed. I sektionen for vidnesbyrd vidnede folk om helbredelse af 
uhelbredelige sygdomme ved bøn. Jeg blev meget forbløffet! Jeg besøgte Manmin 
Centralkirkes hjemmeside www.manmin.org og fi k stor nåde. Da jeg lyttede til Dr. 
Lees forelæsninger om skabelsen, blev jeg fascineret af det åndelige budskab, som 
optrævlede skabelsens mysterier.

Derefter besøgte jeg kirken og købte hans bøger Budskabet fra Korset, Himlen 
og Helvede. Jeg købte også båndoptagelser af hans prædikener ”Troens niveauer”, 
”De onde ånders verden” og ”Gud måler vores tro.” Jeg studerede dem oprigtigt, 
fi k stor nåde fra alle budskaberne, og min åndelige tørst blev tilfredsstillet.

Til sidst blev jeg ført til kirken, og jeg er glad for at virke som en af de 
assisterende pastorer. Jeg elsker Manmin Nyhedsbrev, som førte mig til den sande 
hyrde.

”Jeg fandt nøglen til velsignelser i Manmin Nyhedsbrev”
Manmin Nyhedsbrev er en avis, som indeholder livets ord og Guds kraft. Mange mennesker er blevet helbredt og har fået svar og velsignelser ved at læse den. 

Her er nogle af vidnesbyrdene. Lad os forherlige Kærlighedens Gud, som har arbejdet for os gennem Helligåndens gerning.

Da jeg første gang kom i Iida Manminkirke, fik jeg Manmin Nyhedsbrev. 
Der var et vidnesbyrd, der fangede min opmærksomhed. Det var fra diakonisse 
Kumakai Sonoko. Hun havde haft ovariekræft, som havde spredt sig til hele 
hendes bughinde. Det var meningsløst af forsøge at operere. Det eneste, hun 
kunne gøre, var at få en behandling mod kræften. Så hun tog hen til Dr. Jaerock 
Lee i Korea med offergaver ligesom Naaman i Bibelen. Da hun modtog hans 
bøn, blev hun fuldkommen helbredt.

Skal jeg være ærlig, tvivlede jeg på, at dette var muligt. Men da jeg mødte 
den kvinde, som havde aflagt vidnesbyrdet og hørte om hendes oplevelse, 
forsvandt tvivlen. Og så kom nåden over mig. Jeg havde hørt om de 
helbredende gerninger, der var blevet manifesteret gennem Dr. Lee, men da jeg 
rent faktisk mødte et menneske, som var blevet helbredt her i Japan, fi k jeg tro.

Gennem Manmin Nyhedsbrev begyndte jeg at lære om Gud og forstå ham, 
selv om jeg ikke havde vidst noget som helst. Jeg besluttede mig for at leve 
ved hans ord.

”Gennem uigendrivelige, 
konkrete beviser mødte 

jeg den levende Gud”

Diakonisse Chie Hara, 52 år, 
Iida Manminkirke, Japan

Min mand og jeg får Manmin Nyhedsbrev hver uge her i bjergområdet i Kangwon 
provinsen. Når vi får det, tænker vi på vores sønner og vores datter, som går til 
gudstjeneste i Manmin Centralkirke. Vi læser det med glæde, og bliver særligt 
overraskede og taknemmelige, når vi læser vidnesbyrd fra folk, som er blevet 
helbredt for sygdomme gennem Dr. Lees bøn.

I april 1996 fandt min datter diakonisse Youngsuk Ju Manmin Nyhedsbrev på 
gaden og samlede det op. Da hun havde læst det, tog hun til Dr. Lees særlige 
vækkelsesmøde, hvor hun blev helbredt for den mellemørebetændelse, der havde 
plaget hende i 20 år.

Desuden læste vi Dr. Lees selvbiografiske vidnesbyrd En Smagsprøve på det 
Evige Liv før Døden, indtil bogen blev helt slidt, fordi den var så rørende. Nu læser 
vi Budskabet fra korset, og vi ser GCN, hvorved vi øger vores tro. Vi takker Gud 
og Kærlighedens Herre for alt.

”Jeg føler altid 
fred og lykke på 

grund af nyheden 
om ’svar og 

velsignelser’”
Diakonise Kyungsuk 

Chung, 59 år, Gangwon 
Provins, Sydkorea

I februar 1992 fik jeg mit første børn. Kort tid efter blev jeg ramt af et 
svækkende handicap i syv år. Og for at gøre tingene endnu værre, fi k vi en 
stor gæld, fordi min mand havde lavet en kautionsaftale, der var gået galt. 
Hans løn kunne ikke engang dække renterne.

I april 1999 fandt jeg en kopi af Manmin Nyhedsbrev foran vores hus. 
Avisen fortalte om Manmin Centralkirkes seniorpastor Dr. Jaerock Lee og 
hans særlige vækkelsesmøde. I maj deltog jeg i vækkelsesmødet og blev 
fuldkommen helbredt for letargi over hele kroppen.

Mine børn var tit syge, men efter jeg mødte den levende Gud og de 
startede deres kristne liv, har vi ikke haft behov for medicinsk behandling. 
Min mand er også blevet blid og trofast. I januar 2015 blev han forfremmet 
til chef for sin afdeling i Den Koreanske Kooperation for Landsamfund.

”Jeg blev helbredt for letargi 
og min familie har et godt 

helbred og er blevet velsignet”

Seniordiakonisse Youngnim Oh, 
54 år, Gwangju Manminkirke, 

Sydkorea

”Da jeg så det kraftfulde 
virke, fandt jeg vejen til 
at blive en sand pastor”

Pastor Shinhyun Mun, 
62 år, Vicepastor for sogn 15, 

Sydkorea
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