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Manmins 33. jubilæumsgudstjeneste 
blev afholdt d. 11. oktober kl. 15, 
og festforestillingen begyndte under 
aftengudstjenesten.

Omkring 200 personer kom fra 21 
lande inklusiv USA, Israel, Egypten, 
Spanien, Mexico og Kenya. Blandt dem 
var der mange pastorer, missionærer 
og folk fra den politiske og fi nansielle 
sektor. Gudstjenesten og forestillingen 
blev simultantolket til 9 sprog inklusiv 
engelsk, russisk og spansk.

E f t e r  j u b i l æ u m s d a g e n  o g 
g u d s t j e n e s t e n  s ø n d a g  m o r g e n 
p r æ d i k e d e  s e n i o r p a s t o r  D r . 
J a e r o c k  L e e  e t  b u d s k a b  m e d 
t i t len :  ”Manmins  h is tor ie”  med 
udgangspunkt i Hebræerbrevet 2:4. 
Han gav en forklaring på Manmins 
kraftfulde virke med tegn, undere og 
genskabelsesgerninger, og påpegede at 
mange mennesker var blevet ledt ind 
på frelsens vej under kirkens virke.

Efter denne prædiken blev der 
præsenteret en festforestilling ved 
navn ”Manmins historie”, fremført 

at  Komiteen for Scenekunstnere 
m e d  p a s t o r  H e e j i n  L e e  s o m 
bestyrelsesformand. Denne forestilling 
blev udsendt direkte via det Globale 
K r i s t n e  N e t v æ r k ,  s o m  d æ k k e r 
170 lande, og kunne også ses på 
internettet. Forestillingen omhandlede 
kirkens medlemmer, som kom til Ny 
Jerusalem, det bedste bosted i Himlen. 
De mindedes Manmins virke, deltog 
i en stor fest og viste deres glæde og 
taknemmelighed overfor Gud. Alt dette 
blev smukt udtrykt gennem gudgivne 
sange.

Komiteen for Scenekunstnere ved 
Manmin Centralkirke leverede en 
forestilling af høj kvalitet i samarbejde 
med professionelt personale som 
tog sig af lys, lyd, video og specielle 
effekter.

Dr. Sergei Martinuk (USA) sagde: 
”Jeg har  a ldr ig  før  se t  så  smuk 
en forestill ing. Det var som om, 
englenes sang lød omkring os, og jeg 
kunne mærke Helligåndens nærvær. 
Øjeblikket var fyldt af en ubeskrivelig 

fred, lykke og bevægelse.”
Pastor Yonas Tsegaye Gebrewold 

fra de Arabiske Emirater  sagde: 
”Jeg har deltaget i mange kirkelige 
begivenheder i Australien og Europa, 
men jeg har aldrig set en så storslået 
og fl ot forestilling som denne. Kirkens 
medlemmer tjener virkelig hinanden, 
og det imponerede mig, for jeg kunne 
mærke godhedens velduft fra Dr. Lee.”

I kirkens forgård var der smukke 
fotoopstillinger, som var dekoreret 
ef ter  temaet  ”årst idernes have i 
hyrdens slot.” Kirkens medlemmer, 
gæster, inviterede familiemedlemmer 
og pårørende tog billeder og hyggede 
sig i fotoområderne for forår, sommer, 
efterår og vinter. Den nyrenoverede 
hall for offentlige bekendtgørelser var 
blevet forberedt med en præsentation 
af Manmins 33 år lange historie. Den 
tiltrak stor opmærksomhed.

D e n  9 .  o k t o b e r  b l e v 
j u b i l æ u m s f o r e s t i l l i n g e n 
”Blomterfest ival”  afholdt  under 
a n d e n  d e l  a f  d e n  n a t t e l a n g e 

fredagsgudstjeneste. Den smukke 
instrumentelle præstation og dansen 
var iscenesat i blomsterhaven i hyrdens 
slot i Ny Jerusalem. Det gav tilskuerne 
endnu større håb om Himlen.

D e n  1 2 .  o k t o b e r  b e s ø g t e  d e 
oversøiske gæster Muan Manminkirke, 
hvor det salte havvand i brønden blev 
forvandlet til drikkeligt ferskvand 
ved Dr. Lees bøn. På dette kraftfulde 
sted kunne de besøgende opleve den 
bibelske hændelse, hvor det bitre vand 
i Mara blev forvandlet til ferskvand 
(Anden Mosebog 15:25).

Siden kirken først blev grundlagt 
ved den etablerende gudstjeneste d. 10. 
oktober 1982, er Manmin vokset i 33 år 
og er blevet en megastor international 
kirke med omkring 10.000 søster-
og associerede kirker. Efterhånden 
som det tredje stadie for alvor tager 
fart, vil den nationale forkyndelse og 
verdensmissionen bliver opnået i endnu 
højere grad gennem det femdobbelte 
h e l l i g e  b u d s k a b  o g  k r a f t f u l d e 
gerninger.

Manmin Centralkirke afholdt sit 33. jubilæum med en gudstjeneste og en festforestilling. Kirken takkede Gud, som har været med dem gennem Helligåndens gerninger. Foto 1: Dr. Jaerock 
Lees prædikener fra d. 9. til d. 11. oktober (fredag til søndag). Fotos 4 og 7: Arrangementet på jubilæumsdagen og festforestillingen. Fotos 3 og 6: De oversøiske besøgende fik stor nåde fra 
gudstjenesten og forestillingen. Fotos 2 og 5: Højtidelighedens glæde blev også delt gennem udendørsarrangementer.

Gudstjeneste og festforestilling i anledning 
af kirkens 33. jubilæum

Folk fra 21 lande blev forbløffede og lovpriste Gud med glæde
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Saligprisningerne i Matthæusevangeliet 
kapitel 5, den ”åndelige kærlighed” i Første 
Korintherbrev kapitel 13 og ”Helligåndens 
ni frugter” udgør tilsammen en af de 
vejledende milepæle, som kan hjælpe os 
med at evaluere, hvor vi er i vores tro. 
Lad os nu se nærmere på Helligåndens 
frugter, og særligt på en af dem, nemlig 
kærligheden.

1. Hvad er Helligåndens frugter?
Frugten er udbyttet af det, der er blevet 

sået, og af spiringen og blomstringen. På 
samme måde er Helligåndens frugt de 
frugter, vi bærer, når Helligånden kommer 
ind i vores hjerte.

Gud giver os Hell igånden i  gave, 
og lægger den ind i  hjerterne på de 
mennesker, som tager imod Herren. Når 
vi får Helligånden, bliver den døde ånd 
genoplivet. Helligånden lader os kende til 
synd, retfærdighed og dom. Den hjælper 
os med at skille os af med synder og 
lovløshed, og leve i retfærdighed. Den 
leder os til at følge livet i Kristus med tro 
og at have håb om at komme i himmeriget. 
Når vi adlyder Helligåndens vejledning 
i vores kristne liv, begynder vores ånd at 
vokse.

Ikke alle, som har fået Helligånden, 
bærer dens frugter. Vi kan kun bære 
disse frugter, når vi adlyder Helligåndens 
vejledning. Helligånden er ligesom en 
generator. Når generatoren er tændt, bliver 
der skabt elektricitet. Og hvis en lyspære 
er forbundet til generatoren, vil den skinne. 
Mørket forsvinder, fordi lyset kommer. 
På samme måde er det, når Helligånden 
arbejder i os. Mørkets ting, som tilhører 
kødet, vil forsvinde. Lyset vil komme ind 

i vores hjerter, og vi vil bære Helligåndens 
frugt.

Men vi skal huske, at hvis lyspæren skal 
skinne, er det ikke nok, at vi forbinder den 
til generatoren. Vi skal også starte denne 
generator. Hvis den skal kunne fungere 
korrekt, skal vi være årvågne og bede 
indtrængende. Vi skal også adlyde Åndens 
vejledning og praktisere sandheden.

Ved denne proces følger vi Helligåndens 
ønsker. Når vi gør det med flid, vil vi 
have Åndens fylde. Det vil forandre vores 
hjerter gennem sandheden, og i samme 
udstrækning, som det sker, vil vi bære 
Helligåndens frugter. Men når vi forsøger 
at følge Helligåndens ønsker, kan der være 
andre former for lyster, som hindrer os. Det 
er kødets lyster. Kødets lyst er at følge de 
ting, som er imod naturen af Helligåndens 
ønsker. Det vil sige, at vi føres til at følge 
kødets lyst, øjnenes lyst og pral med 
jordisk gods. Når vi følger kødets lyst, 
vil Helligånden klage sig i vores hjerter. 
Derfor lider vi af uro i hjertet.

Af samme grund står der i Galaterbrevet 
5:16-17: ”Men hvad jeg mener, er: I 
skal leve i Ånden og ikke følge kødets 
lyst. For kødets lyst står Ånden imod, 
og Ånden står kødet imod. De to ligger 
i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, 
hvad I vil.” Hvis vi følger kødets lyst, vil 
konsekvenserne være synd, lovløshed og 
kødets gerninger. Begår vi disse kødelige 
gerninger, vil vi i sidste ende komme bort 
fra vejen til frelse (Galaterbrevet 5:19-21). 
Vi kan kun høste frugten af det evige liv, 
når vi følger Helligånden (Galaterbrevet 
6:8).

2. Kærl ighed, Hel l igåndens 
første frugt

Verdslige mennesker, som ikke tror på 
Gud, bruger ofte ordet ”kærlighed” meget. 
Men de verdslige menneskers kærlighed 
er en kødelig kærlighed, som forgår og 
forandrer sig. Omvendt er den kærlighed, 
som tilhører Gud, en åndelige kærlighed, 
som er sandfærdig og uforanderlig til evig 
tid.

Da Gud skabte Adam, var den kærlighed 
han gav ham, åndelig kærlighed. Men 
Adams ånd døde, fordi han var ulydig 
overfor Guds ord. Han forfaldt til kødet. 
Fra da af begyndte menneskenes kærlighed 
at forandre sig til en kødelig kærlighed.

Lang tid er gået siden da, og i dag er 
det meget vanskeligt at fi nde sand åndelig 
kærlighed. Der er så mange mennesker, 
som erklærer deres kærlighed. Men denne 
kærlighed forandrer sig med tiden. De har 

kun kødelig kærlighed, så de søger deres 
eget bedste og følger deres egne lyster.

D e t t e  k a n  v æ r e  t i l f æ l d e t  m e d 
kærligheden mellem ægtefolk. Først siger 
de, at de vil elske hinanden for evigt og de 
siger, at de ikke kan leve uden hinanden. 
Derfor forsøger de at gøre alt,  hvad 
deres ægtefælle ønsker af dem. Men hvis 
ægtefællen ikke følger deres ønsker, så gør 
de tilværelsen vanskelig for vedkommende. 
I dag er det almindeligt at blive skilt. Og 
mange gifter sig kort efter med et andet 
menneske. Men hver gang siger de, at de 
for alvor elsker den anden.

Det samme gælder for kærligheden 
mellem forældre og børn. Efterhånden 
som verden bliver stadig mere ond, er det 
sjældent at se forældre, som ofrer deres liv, 
selv om det er for deres egne børn. Hvis 
noget ikke er til gavn for dem selv, kan der 
ligefrem opstå fjendskab mellem forældre 
og børn.

Det  gælder  også  for  kærl igheden 
mel lem søskende e l ler  venner.  Når 
omstændighederne er favorable og begge 
parter har de samme holdninger, bibeholdes 
kærligheden. Men hvis omstændighederne 
forandres, kan kærligheden også ændre sig. 
Det betyder, at folk kun ønsker at modtage. 
Alt dette er kødelig kærlighed.

Så hvad er da åndelig kærlighed? I 
Første Korintherbrev kapitel 13 kan vi se, 
hvordan den sande kærlighed er. Dette er 
den kærlighed, som Gud virkelig vil, at vi 
skal have.

Kærligheden, som er en frugt af Ånden, 
befinder sig på et højere niveau end den 
åndelige kærlighed, som beskrives i Første 
Korintherbrev kapitel 13. Den kærlighed, 
som indbefatter offerkærlighed, er den, 
hvormed man er i stand til at ofre selv sit 
liv. Med denne kærlighed kan man give sit 
liv for Gud, hans rige og hans retfærdighed. 
Det højeste niveau af kærlighed er den 
kærlighed, hvormed man kan give sit liv 
for selv de fjender, som hader en.

3. Sådan bærer vi kærlighedens 
frugt

Gud gav os sin kærlighed fra starten. 
Vor Herre elskede os også, og det gjorde 
han i så høj grad, at han gav sit liv for os, 
selv om vi var syndere. Hvis vi kender den 
kærlighed, som Gud gav os, ikke kun som 
viden, men for alvor indser den af hjertet, 
kan vi også elske Gud i sandhed.

Hvis vi har sand kærlighed overfor 
Gud, vil vores kærlighed og vores tiltro 
være uforanderlige uanset situationen. Det 
samme gælder i forhold til andre sjæle. Vi 

vil elske andre sjæle med sand kærlighed, 
hvis vi har sand kærlighed overfor Gud 
(Første Johannesbrev 3:16).

Vi vil ikke have noget ønske om at søge 
egen vinding. Vi vil ikke ønske noget til 
gengæld, selv om vi giver alt, hvad vi har. 
Denne sande kærlighed bliver kultiveret i 
os i den udstrækning, vi skiller os af med 
de kødelige egenskaber.

I Bibelen kan vi se den kærlighed, som 
patriarkerne havde kultiveret. Moses ville 
frelse israelitterne selv om det betød, 
at hans navn ville blive slettet af livets 
bog (Anden Mosebog 32:32). Apostelen 
Paulus sagde i Romerbrevet 9:3: ”Jeg ville 
ønske, at jeg selv var forbandet og skilt fra 
Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre 
og landsmænd.” Da Stefanus blev stenet, 
bad han med ordene: ”Herre, tilregn dem 
ikke denne synd!” (Apostlenes Gerninger 
7:60).

Hvor meget af denne type kærlighed er 
komme til live i dig? Hvor meget elsker 
du Gud, Herren og dine brødre og søstre i 
Kristus? Jeg bekendte engang: ”Hvis jeg 
kunne frelse bare tusinde mennesker ved 
det, så ville jeg være villig til at komme i 
Helvede i deres sted.” Jeg ved udmærket, 
hvordan Helvede er. Men hvis jeg kan 
frelse en sjæl, som er på vej til Helvede, er 
jeg parat til at træffe dette valg.

Ligesom Jesus døde for os, giver jeg 
også gerne mit liv for disse mennesker. Jeg 
elsker ikke kun med ord. Jeg giver mit liv 
og al min energi for dem hver dag, for at 
føre dem til frelsen, fordi jeg elsker dem 
mere end mit eget liv. Jeg tænker kun på, 
hvordan jeg kan prædike budskabet endnu 
fl ere steder; hvordan jeg kan få endnu fl ere 
sjæle til at tro på Gud ved at vise dem stor 
kraft; hvordan jeg kan lade dem forstå, at 
denne verden er meningsløs og få dem til at 
stræbe mod de bedste bosteder i himlen.

Hvor meget af Guds kærlighed, hvormed 
han har givet os sin enbårne søn, er 
indskrevet i dit hjerte? Hvis du er fyldt af 
denne kærlighed, vil du også elske Gud. Du 
vil elske sjælene af et oprigtigt hjerte.

Kære brødre og søstre i Kristus, jeg 
tilskynder jer som Guds børn til at skille 
jer af med al den kødelige kærlighed, som 
kun søger sit eget, ønsker at få igen, og er 
foranderlig. Kultiver i stedet den åndelige 
kærlighed, som er sand, og hvormed man 
ubetinget kan ofre alt, hvad man har.

Jeg beder i Herrens navn om, at I dermed 
vil opnå Herrens hjerte og den fuldkomne 
kærlighed, komme i Ny Jerusalem og leve i 
evig kærlighed med Gud.

Kærlighedens frugt

”Men Åndens frugt er kærlighed, 
glæde, fred, tålmodighed, venlighed, 

godhed, trofasthed, 
mildhed og selvbeherskelse. 
Alt dette er loven ikke imod!” 

(Galaterbrevet 5:22-23)

Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

●●●

Nanmin  M
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Da Dr. Jaerock Lee ledede en kampagne i DR 
Congo i 2006, prædikede han ordet med autoritet og 
manifesterede mange kraftfulde gerninger ved Gud. 
Folk blev helbredt for deres sygdomme og fi k svar fra 
Gud. Da jeg mødte ham, blev mit liv fornyet. Gennem 
det hellige budskab lærte jeg at bede og at leve ved 
Guds ord. Dermed kunne jeg vokse rent åndeligt.

For fi re år siden var der en gruppe af 5 røvere, som 
dukkede op ved mit hus, da jeg kom hjem. De havde 
pistoler, og to af dem stod foran mit hus, mens de tre 
andre omringede min bil. Jeg lagde straks hånden på 
mit foto af seniorpastor Dr. Lee og bad: ”Hyrdens 
Gud, beskyt mig!” Så stod jeg ud af min bil.

En røver rettede sin pistol mod mig, men jeg gik hen 
til ham og sagde: ”Du har ingen grund til at slå mig 
ihjel.” Da røveren trådte et skridt væk fra mig, faldt 
han om og fyrede et skud op i luften. Og så løb alle 

røverne væk. Jeg havde 
oplevet hyrdens rum.

U n d e r  d e t t e  b e s ø g 
m æ r k e d e  j e g  i g e n 
seniorpastorens kærlighed 
og offervilje for sjælene. 
Jeg ville ønske, jeg kunne 
udbrede det hellige budskab 
over hele Afrika med den samme kærlighed. Mens 
jeg så jubilæumsforestillingen, fik jeg et stort ønske 
om at komme til Ny Jerusalem. Jeg tog til Muan 
Manminkirke, hvor Dr. Lees bøn havde forandret det 
salte havvand til drikkeligt ferskvand, og jeg mærkede 
Herrens nærvær. Da mine åndelige øjne blev åbnet, så 
jeg i en åbenbaring en hvid herregård fuld af smukke 
blomster, som blev givet til de tilstedeværende. Jeg 
følte mig lykkelig.

”I Hyrdens rum blev jeg beskyttet mod røvernes farer”
Pastor Paul Musafi ri Nalwango, direktør for visepræsidentens kabinetskontor i den Demokratisk Republik Congo

Mens jeg lyttede til prædikenen ”Manmins historie”, 
blev jeg sikker på, at Gud selv vejleder seniorpastor Dr. 
Jaerock Lee i hans virke. Han har sat et godt eksempel 
som en pastor, der fuldkommen lever i overensstemmelse 
med Guds ord.

Da jeg mødte ham, kunne jeg se, hvordan han gav 
hele sit liv for Gud. Det er derfor, Manmins medlemmer 
også kan bevare det fulde håb om Himlen og leve ved 
Guds ord. Når jeg beder, takker jeg Gud for hans nåde og 
kærlighed, som lod mig møde den åndelige hyrde.

Det hellige budskab tilskynder os til at leve et helligt 
liv og formidle det videre. Hovedtemaet i det hellige 

budskab er, at når vi lever 
ved Guds ord, vil  hans 
gerninger ledsage os. Så jeg 
har også forsøgt at forny 
mig ved Guds ord og belære 
medlemmerne af min kirke 
om det.

F e s t f o r e s t i l l i n g e n 
ved Manmins 33. jubilæum var vidunderlig. Den 
repræsenterede Himlen og styrkede os i vores håb om 
himmeriget. Jeg takker Manmin Centralkirke, som har 
budt os velkommen med stor kærlighed endnu engang.

”Mit virke er blevet fornyet af det hellige budskab”
Pastor Sergey Bocharnikov, Kirken for Livets Ånd i Nazaret, Israel

Jeg ledte efter en åndelig pastor i ti år. Så blev det år 
2010. Da fi k jeg kendskab til Dr. Jaerock Lee gennem 
Enlace TV. Hans prædikener fi k mig til at føle, at han 
var det mest åndelige menneske i verden. Så jeg lyttede 
ivrigt til dem.

Jeg fandt Manmin Centralkirkes hjemmeside og 
lyttede til to eller tre af hans prædikener om dagen. 
På et år hørte jeg mere end 500 prædikener, og det 
medførte mange forandringer i mit liv. Jeg læste mange 
af hans bøger på spansk og fransk, og jeg deltog i alle 
gudstjenester og Daniel bønnemøder over internettet. I 
august 2015 oplevede jeg hyrdens rum i Mexico! Det 
var 30 år siden, jeg var fl yttet til Mexico, men jeg havde 
aldrig set guldsmede. Ikke desto mindre var der tre 
guldsmede, som fl øj ind i mit hus gennem vinduet, da 

Manmin Sommerrefugium 
2015 blev afholdt i Seoul.

Det lykkedes endelig 
a t  b e s ø g e  M a n m i n 
C e n t r a l k i r k e  p å  d e n s 
33. jubilæum. Jeg havde 
længtes ef ter  at  se  Dr. 
Lee i virkeligheden. Da 
jeg endelig så ham, fældede jeg tårer af bevægelse. 
Jeg kunne mærke en særlig kærlighed fra ham, som 
jeg aldrig før havde følt fra nogen anden pastor eller 
kristen. Han var ekstremt venlig overfor hver eneste 
menneske. Jeg kendte ikke nogen i kirken, men alle 
medlemmerne tjente mig med kærlighed, hvilket 
bevægede mit hjerte. Forestillingen var vidunderlig.

”Gennem udsendelser og bøger fandt jeg min sande hyrde, som lever 
på den modsatte side af jorden”

Søster Beatrice Cronibe, Mexico

I 2004 hørte jeg om Manmins virke for første 
gang, og det gav mig stor nåde. I 2014 deltog jeg i 
et pastorseminarium og et helbredelsesmøde med 
lommetørklæder, som blev ledet af pastor Taesik 
Gil i Egypten. Jeg var vidne til mange helbredende 
gerninger, som fandt sted, når pastor Gil bad med de 
lommetørklæder, som Dr. Lee også havde bedt over 
(Apostlenes Gerninger 19:11-12). Jeg takker og ærer 
Gud, som stadig udfører sit virke i dag.

Jeg læste Dr. Lees bøger En Smagsprøve på Det 
Evige Liv før Døden; Budskabet fra Korset og Målet af 
Tro på arabisk. Særligt Budskabet fra Korset forklarer 
klart, hvorfor Gud skabte menneskeheden, og hvorfor 

Jesus er vores eneste frelser. 
Det bevægede mig dybt. 
Målet af Tro forklarede 
mig desuden, at troen øges 
gennem lydighed, hvilket 
gjorde et stort indtryk på 
mig.

Jeg var rigtig glad for at 
møde Dr. Lee igen ved dette besøg. Når jeg ser hans 
virke, føler jeg, at jeg ser Herren, som tjente sjælene 
med offervilje og lydighed. Han er en eksemplarisk 
pastor. Jeg takker Herren, som lod mig møde Manmin 
Centralkirke. 

”Dr. Jaerock Lees bøger trykt på arabisk var virkelig fantastiske!”
Pastor Gerges Morgan Poktor, bestyrelsesformand for Pinsekirkerne i Egypten
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”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.
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Manmins virke fornyer folks liv 
med kærlighed og kraft

Ved fejringen af Manmins 33. jubilæum var der omkring 200 personer fra 21 lande, 
der besøgte kirken. De havde lært om det hellige budskab eller oplevet Guds kraft gennem 

kirkens oversøiske kampagner, udsendelser eller publikationer, og de havde mange vidnesbyrd. 
Her er nogle få af dem.

I 2002 prædikede Dr. 
J a e r o c k  L e e  v e d  d e n 
F o r e n e d e  K a m p a g n e 
i  H o n d u r a s .  H a n 
g e n n e m f ø r t e  o g s å  e n 
velsignelseskampagne i min 
kirke La Cosecha (Høsten). 
Siden da har kirken oplevet 
stor vækkelse, så antallet af 

medlemmer er steget fra 10.000 til 25.000.
Jeg har aflagt et besøg i Manmin Centralkirke for 

at fejre det 33. jubilæum og få et nærmere forhold til 
kirken. Den er meget åndelig, og jeg kunne mærke, at 
seniorpastor Dr. Lee og kirkens medlemmet er forenet i 
kærlighed.

Jeg deltog i Daniel bønnemødet, hvor jeg så mange af 
kirkens medlemmer bede indtrængende. Og jeg indså, 
at kraften af deres bøn havde stor indfl ydelse på kirkens 
vækkelse.

Jeg havde hørt om koreanske kirker i Honduras. Ved 
dette besøg oplevede jeg koreanernes entusiastiske bøn 
og jeg følte taknemmelighed overfor Gud.

”Kirken beder inderligt og ivrigt!”
Pastor Misael Argeñal Rodríguez, Den Internationale Kirke La Cosecha, Honduras

B e t l e h e m  e r  d e n  b y, 
hvor Jesus blev født, men 
99% af befolkningen er 
muslimer nu. Så vi kristne 
har været under pres på 
mange områder. De unge 
kristne kunne ikke finde 
arbejde, og var nødt til at 
tage til andre lande for at få 

job. Der var hverken bryllupssale eller begravelsessteder for 
de kristne. Vi havde ikke noget håb. Men jeg troede på, at 
Gud planlagde at vise sin store gerning i Betlehem og derfor 
prædikede jeg budskabet.

I december 2007 besøgte Dr. Jaerock Lee Betlehem i 
julen, og vi fejrede Jesu fødsel og afholdt et møde. Før 
mødet bad jeg ham viste de mirakler, der var omtalt i 

Bibelen, og det gjorde han i høj grad. Jeg blev forsikret om 
Guds vilje i forhold til Betlehem.

Efter mødet spurgte Dr. Lee mig, om der var noget, vi 
havde brug for. Jeg fortalte om den vanskelige situation for 
de kristne i Palæstina, såsom manglen på begravelsessteder. 
Da han hørte det, sagde han, at han ville hjælpe os, og så 
købte han os en kirkegård. Derigennem blev de kristne i 
Palæstina opmuntret og fyldt med kærlighed til Herren. De 
følte sig meget taknemmelige.

I september 2009 gennemførte Dr. Lee den Forenede 
Kampagne for Israel i Jerusalem og formidlede sit kraftfulde 
budskab, som klart udtrykte tro. Så bad han for de syge, 
og mange mennesker blev helbredt for deres lidelser. Jeg 
var så taknemmelig over Guds store gerning. Jeg vil gerne 
udtrykke min dybtfølte tak overfor Dr. Lee, som har støttet 
os, sådan at Guds rige har fået et fast ståsted i Betlehem.

”De kristne i Betlehem fandt håbets lys”
Pastor Nihad Salman, Den Evangeliske Immanuelkirke i Betlehem, Palæstina

Før jeg tog af sted til 
Manmin Centralkirke, 
bad jeg via email  Dr. 
L e e  o m  a t  b e d e  f o r 
orkanen Joaquin. Denne 
orkans styrke var nået 
op i kategori 4, og dens 
k o n s e k v e n s e r  h a v d e 
allerede ramt fire stater, 

hvor den havde skabt store skader. Og nu var den på 
vej til New York. Det var et kritisk øjeblik.

Under gudstjenesten søndag morgen d. 4. oktober 
2015 bad Dr. Lee over emnet. Så forsvandt orkanen, 
og selv om det havde været koldt, blev det godt vejr. 
Det var forbløffende.

For nogle år siden var der en anden orkan, som 
ramte New York og oversvømmede mange huse i 
byen. I 2013 blev mit hus ved havet skadet af en 
orkan, og vi måtte søge ly i et herberg. En orkan kan 
slå folk ihjel, når dens styrke når op i kategori 4 og 5. 
Men gennem seniorpastorens bøn forsvandt den stærke 
orkan Joaquin! Halleluja!

”Det var et under, at den meget kraftige orkan forsvandt”
Pastor Vitaly Fishberg, Manminkirken Guds Kraft og Visdom i New York, USA


