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Kraftfulde gerninger for at berolige orkanen

fremstilles i adskillige trykte medier
inklusiv The Washington Post!

Sen ior pastor  Dr.  Jaerock Lee 
mødte den levende Gud efter 7 år 
med lidelser og sygdomme. Da han 
mødte Gud, blev han helbredt for 
alle sine sygdomme, og Gud kaldte 
ham som pastor. I 1982 startede han 
Manmin Kirke, og gennem hans 
faste og bøn har kirken vist utallige 
tegn, undere og kraftfulde gerninger, 
og er nu vokset til at være en enormt 
stor kirke. Dr. Lee har gennemført 
mange kampagner, hvor hundrede 
t u s i n d v i s  e l l e r  m i l l i o n v i s  a f 
mennesker i mange lande, inklusiv 
USA, Rusland, Indien, Pakistan og 
Kenya har deltaget.

G e n n e m  h a n s  b ø n  e r  m a n g e 
uhelbredelige og dødelige sygdomme 
såsom AIDS blevet helbredt , og 
dårligt syn er blevet genoprettet. De 
lamme er begyndt at gå og springe 
omkring, de døve er kommet til at 
høre, de ufrugtbare kvinder har fået 
børn. Bønnerne har bragt regnvejret 

til at slå ned i områder med alvorlig 
tørke, og de har til tider også stoppet 
den si lende reg n.  Hel l igåndens 
forbløffende gerninger er blevet 
manifesteret ved hans bøn for folk 
i hele verden, og mange har sendt 
deres forespørgsler om bønner, når 
de er kommet ud for ulykker. 

Tidligt i september 2017 var der 
m a nge  me n ne ske r  i  USA ,  som 
skælvede af frygt på grund af den 
ekst remt voldsom me orkan ved 
navn ”Irma”, som kom brølende ind 
over den sydøstlige del af landet. 
For at undgå denne ulykke sendte 
pastorerne i USA en forespørgsel om 
bøn til Dr. Jaerock Lee. Da han bad, 
skif tede orkanen Irma kurs, blev 
svagere og døde til sidst helt ud. Så 
i sidste ende undgik USA ulykken. 
Selv før denne forbløffende gerning 
havde de amerikanske pastorer og 
troende oplevet sådanne gerninger 
adskillige gange. I oktober 2016 

blev  orka nen Mat t hew svage re 
dagen efter at Dr. Lee havde bedt. 
Orkanen Joaquin i 2015, Irene i 2011 
og Gustav i 2008 havde heller ingen 
negative effekter på landet på grund 
af Seniorpastorens bøn. 

Guds gerning vedrørende orkanen 
I r ma  blev  of fe nt l igg jor t  i  T he 
Wa sh ing ton  Pos t  udg ive t  d .  6 . 
oktober. Titlen var: ”Orkanen Irma 
døde ud ved bøn fra den koreanske 
pastor Dr. Jaerock Lee.”

The Washington Post anses i vide 
kredse for at være en af de ledende 
amerikanske dagblade, sammen med 
New York Times og The Wall Street 
Journal.

Indlægget besk rev, at det blev 
for ventet ,  at  orkanen I r ma,  der 
var den stærkeste af alle kendte 
orkaner over Atlanterhavet, ville 
skabe store skader og tab, men at 
den blev svagere og døde ud, da 
Dr. Jaerock Lee, der er kendt som 

”kraftens pastor”, bad for den efter 
forespørgsel fra pastorerne i USA. 

I n d l æ g g e t  i n k l u d e r e d e  e t 
v i d n e s b y r d  a f  D r .  M i k h a i l 
Morgulis, Grundlægger af Spirituelt 
Diplomati, som bor i Florida. Dr. 
Lees gerninger drev ulykken væk fra 
DR Congo, hvilket blev fortalt som 
en del af et interview med Sebastian 
Impeto, Leder af det Kristne Parti i 
DR Congo. Han sagde: ”I 2014 var 
Ebola en udbredt virus i mit land. 
Jeg sendte en forespørgsel om bøn 
t i l  Dr. Jaerock Lee og ved hans 
troende bøn faldt antallet af ofre, og 
dødsfaldene ophørte.”

Indlæggene blev rappor teret af 
Assist News Service in America 
(www.assistnews.net); Chr ist ian 
Telegraph (www.christiantelegraph.
com), et ledende media i Canada; 
K N S  N e w s  ( w w w . k n s . t v ) ; 
T he  Chr i s t ian  Pre ss ,  og  a nd re 
pressemedier. 
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Jesus led under korsfæstelsen i Guds 
forsyn for at frelse menneskeheden, 
som var  syndere .  Men hvad  e r 
betydningen af den del af forsynet, 
hvor  Jesus fastsømmes gennem 
hænder og fødder?

1. Årsagen t i l  at Jesus blev 
fastsømmet gennem hænder og 
fødder

De fleste henrettelsesformer ender 
i løbet af relativt kort tid uden at 
påføre alt for stor smerte. Korsfæstelse 
medfører dog store smerter over 
en længere periode. Når personens 
hænder og fødder fastsømmes til et 
trækors, som rejses lodret fra jorden, 
trækker hele personens vægt nedad 
og øger smerterne de steder, hvor 
sømmene sidder. Desuden undgår 
bødlerne at fastsømme kroppens vitale 
dele, så personen bløder langsom ihjel 
og udsættes for smerter og lidelser, 
indtil han udånder.

Så hvorfor blev Jesus fastsømmet 
gennem hænder og fødder? Det var 
for at forløse mennesket fra alle de 
synder, der blev begået med hænder 
og fødder.

I Markusevangeliet 9:43-45 står 

der: ”Hvis din hånd bringer dig til 
fald, så hug den af; du er bedre tjent 
med at gå lemlæstet ind til livet end 
med begge hænder i behold at komme 
i Helvede, til den uudslukkelige ild, 
hvor deres maddiker ikke dør, og ilden 
ikke slukkes. Og hvis din fod bringer 
dig til fald, så hug den af; du er bedre 
tjent med at gå halt ind til livet end 
med begge fødder i behold at kastes i 
Helvede, hvor deres maddiker ikke dør 
og ilden ikke slukkes.” Den syndeløse 
Jesus forløste os fra de synder, vi 
begår med hænder og fødder, ved at 
lade sig fastsømme på korset gennem 
hænder og fødder, og bløde ihjel. 

Så enhver, der tager imod Jesus som 
sin Frelser, kan blive tilgivet uden 
at skære sine hænder og fødder af, 
hvis vedkommende angrer og skiller 
sig af med alle sine synder gennem 
Helligåndens kraft. Jesus underlagde 
sig korsets brutale lidelse for at give 
os tilgivelse for vores synder og hindre 
os i at falde i Helvedes ild. 

Men selv blandt de mennesker, som 
bekender deres tro på Jesus og hævder 
med munden, at de angrer deres 
synder, er der mange, der stadig lever 
i synd. I Første Johannesbrev 1:6 står 
der: ”Hvis vi siger, at vi har fællesskab 
med ham, men vandrer i mørket, lyver 
vi og gør ikke sandheden.” Hvis man 
for alvor tror, at Jesus blev fastsømmet 
gennem hænder og fødder, og led på 
korset på grund af vores synder, så vil 
man aldrig mere kunne synde.

 2. Gå i lyset for at blive fri for 
lovens forbandelse

Den syndeløse Jesus blev forbandet 
på vores vegne ved at dø på et trækors, 
og vi, som tror på det, er blevet tilgivet 
alle vores synder og er blevet sat fri 
for lovens forbandelse. De, som tror, 
og som derfor har taget imod Jesus 
som deres Frelser, er blevet sat fri fra 
sygdomme, lidelser, fattigdom og alle 
andre former for ulykker. 

Guds børn, som har taget imod 
Herren og lever ved Guds ord, er 
derfor altid indenfor hans årvågne 
blik. Hvis de bliver udsat for trængsler 
og lidelser, selv om de lever ved 
Guds ord, er det med henblik på 
velsignelser. I Jakobsbrevet 1:12 
står der: ”Salig er den, som holde ud 
i prøvelse, for når han har stået sin 
prøve, vil han få livets sejrskrans, som 

Gud har lovet dem, der elsker ham.” 
Når man overvinder trængslerne med 
taknemmelighed, vil det medføre 
velsignelser i både ånd og krop. 

Men hvad skal man gøre, hvis man 
bliver udsat for trængsler og lidelser, 
fordi man ikke har levet ved Guds 
ord? Så skal man skynde sig at angre 
og omvende sig fra fra de tidligere 
ve je .  Når  førs t  man ødelægger 
muren af synd og beder med tro, 
vil trængsler og lidelser ikke have 
andre muligheder end at forsvinde. I 
nogle tilfælde vil man måske komme 
ud for vanskeligheder, som ikke 
skyldes synder, men i stedet uheld. 
Selv i disse tilfælde vil Gud virke i 
overensstemmelse med den enkeltes 
tro, hvis man sætter sin lid til ham. Da 
Jesus blev forbandet på korset, kan 
enhver få tilgivet sine synder ved troen 
og blive fri for lovens forbandelse. 

Betyder det så, at hvis vi siger: 
”Herre, jeg tror!”, så vil vi ubetinget 
blive tilgivet vores synder? Som 
B i b e l e n  f o r t æ l l e r  o s  i  F ø r s t e 
Johannesbrev 1:7: ”Men hvis vi 
vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, 
har vi fællesskab med hinanden, og 
Jesu, hans søns, blod renser os for al 
synd.” Syndernes tilgivelse afhænger 
af om vi ”går i lyset.” Der står ingen 
steder i Bibelen, at vi kan opnå frelse, 
hvis vi fortsætter med at synde.

Jesus siger også i Matthæusevangeliet 
7:21: ”Ikke enhver, som siger: Herre, 
Herre! til mig, skal komme ind i 
Himmeriget, men kun dem, der gør 
min himmelske faders vilje.” Så 
tilgivelse og den fuldkomne frelse vil 
kun blive givet, når vi tager imod Jesus 
som vores Frelser, angrer vores synder, 
stræber efter aldrig at synde igen, og 
vandrer i lyset. 

 3.  De forske l l ige  b ibe lske 
beskrivelser af, hvad de to røvere 
sagde

Da Jesus blev korsfæstet, var der 
mange mennesker,  som samlede 
sig for at håne ham. Der var også to 
røvere, som blev korsfæstet på hver 
deres side af Jesus. Vi læser om dem 
i Matthæusevangeliet 27:44: ”Også 
røverne, der var korsfæstet sammen 
med ham, hånede ham på samme 
måde.” I Lukasevangeliet 23:39-43 ser 
vi, at den ene af røverne ”spottede” 
Jesus, mens den anden ”satte ham i 

rette.”
H v a d  e r  f o r k l a r i n g e n  p å  d e 

forskellige beskrivelser? De er den 
del af Guds gerning, sådan at læserne 
i de fremtidige generationer ville få et 
mere livligt billede af begivenheden. 
Prøv at forestille dig det: De tre 
kors, der stod på Golgata, og en stor 
menneskemængde, der var samlet for 
at se de forestående henrettelser. Der 
var romerske soldater, som forsøgte 
at holde horden af tilskuere på afstand 
med spyd og sværd. 

U n d e r  d i s s e  t u m u l t - a g t i g e 
omstændigheder vil et menneske, 
som står ved siden af den ene røver, 
være i stand til at høre, hvad denne 
røver sige, men vedkommende vil 
ikke kunne høre den anden røver 
klart. Med andre ord vil det være let at 
tage fejl og tro, at den angrende røver 
irettesætter Jesus, selv om han rent 
faktisk irettesætter den anden røver, 
som håner Jesus. Men de mennesker, 
som stod tæt ved den angrende røver, 
kunne klart høre hans ord, og kunne 
derfor beskrive hændelserne korrekt. 

Den almægtige Gud ville naturligvis 
kunne åbenbare for den, der skriver 
Bibelen, hvad der rent faktisk er 
foregået. Men gennem disse små 
forskelle i beskrivelserne gør Gud det 
muligt for de mennesker, der læser 
bibelen, at få et levende billede af 
Jesu korsfæstelse ved Helligåndens 
inspiration. Det kan sammenlignes 
med at se en fi lm på et stort lærred i en 
veludstyret biograf. 

Så når vi kommer ud for dele af 
Bibelen, som ikke stemmer overens 
med vores egen tænkning, skal vi 
ikke bare dømme dem med vores 
kødelige tanker og standarter, men i 
stedet forsøge af forstå den åndelige 
betydning gennem Helligåndens 
inspiration. 

Kære brødre og søstre i Kristus. 
Nu hvor I har lært, hvorfor Jesus blev 
fastsømmet gennem hænder og fødder, 
skal I opnå tilgivelse for jeres synder 
gennem troen. Jeg beder i Herrens 
navn om at jeres hænder og fødder 
vil være velsignede budbringere, som 
udbreder vor Frelser kærlighed, og 
at I vil komme til at forstå Guds ord 
i Helligåndens inspiration og dermed 
opnå den autoritet og de velsignelser, I 
er berettiget til som Guds børn. 

Årsagen til at Jesus blev fastsømmet 
gennem hænder og fødder

”Men han blev gennemboret 

for vores overtrædelser og 

knust for vores synder. 

Han blev straffet, 

for at vi kunne få fred, 

ved hans sår blev vi helbredt.” 

(Esajas’ Bog 53)

Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

●●●

Nanmin  M

Trosbekendelse

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
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: 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
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Pastor Dr. Martin Francisco Álvarez
■ Rektor for den Sydlige del af det  
      Latinamerikanske Universitet for Teologi
■ President for Pastorforeningen 
      i Florencia Varela
■ Æreskonsul for Republikken 
      Burundi i Argentina
■ Medlem af den organiserende komité 
     for Dr. Jaerock Lees Vækkelsesmøder 
     i 1996 og 1997

”Jeg mødte Dr. Jaerock Lee igen efter 21 år!
Han er varm og mild, og hans kraft 
er blevet større!”

◈ Hvordan har du det med dette 
første besøg hos Manmin Centralkirke? 

Jeg føler mig lykkelig og taknemmelig 
over at  være sammen Dr.  Jaerock Lee 
ige n  ve d  M a n m i n  C e n t r a l k i r ke s  35. 
jubi læu m. Jeg havde længdes ef te r  a t 
besøge denne k i rke med overvældende 
kærl ighed i  de  s id s te  20 å r,  og  nu e r 
øjebl ik ket endel ig kommet,  hvor det te 
langvarige ønske bliver opfyldt. Det er en 

stor velsignelse og nåde for mig. 

◈ Du har mødt Dr. Lee igen efter 21 år. 
Du må være overvældet af følelser.  

Ja ,  det  e r  jeg.  I  1996 mødte jeg Dr.  Lee 
i  A rgent ina for  før s te  gang.  Jeg havde en 
stærk følelse af, at han var et særligt gudeligt 
menneske. Siden da er der gået 21 år. Hans kraft 
er blevet endnu større og hans virke har bredt 
sig endnu mere. 

Jeg mødte ham igen her under mit besøg i 
Korea. Jeg havde det som om, jeg skulle møde 
min far. Hans øjne hvilede på mig og hans 
kærlighed berør te mit hjer te dybt, som hvis 
jeg havde været sammen med min far og min 
familie. Jeg havde ikke kun respekt for ham, 
men følte også, at jeg var i familie med ham. 
Denne følelse rørte mit hjerte dybt. 

◈ Vi har hørt, at du netop har åbnet en 
Manminkirke i Argentina. 

Me n s  jeg  fo r b e r e d t e  væk kel s e s m ø d e t  i 
Argentina i 1997, oversatte og redigerede jeg Dr. 
Lees bøger, og jeg læste korrektur på Manmin 
Nyhedsbrev på spansk. Gennem denne mulighed 
blev jeg inkluderet i Manmins virke. Det var 
meget anderledes end at se Manmin som tilskuer 
udefra. Jeg følte mig på samme tid forbløffet og 
velsignet på forskellige niveauer. 

Baseret på min erfaring med Manmin afholdt 
jeg det første møde i Manmins navn i kirken 
i Argentina for to måneder siden. Det er min 
plan at prædike om Manmins virke og Dr. Lees 
levende ord. 

◈ Har du som rektor for et teologisk 
s eminar  en  komment ar  t i l  Dr.  L e e s 
prædikener?

Denne generation tørster efter Guds sandhed. 
Der er mange falske pastorer og profeter, som 
misleder folk i denne sidste tid. Jeg har ingen 
andre steder hør t det levende ord på samme 
må de  som i  D r.  Jae rock  L ees  bud sk abe r. 
Hans prædikener og bøger er fulde af livets 
ord, som er sandheden. Det hellige budskab, 
han prædiker, er så dyrebar t, at ingen andre 
teologiske teorier såsom progressiv kristendom 
eller liberal teologi kan sammenlignes med det. 
Det sammenfatter vores forhold til Gud på en 
meget forståelig måde. Det forklarer klart Guds 
vilje, hvordan man følger den og formålet med 

det kristne liv. 
Jeg  e r  rek tor  for  den  Syd l ige  del  a f  de t 

Lat inamer ikanske Universite t  for  Teologi. 
P ræsidenten for  Un iver si t e te t  Dr.  Manual 
Tige r i no  ø n ske r  også  a t  s a ma rbe jde  me d 
Manmin Internationale Seminar. 

◈ Hvad mener du om de kraftfulde 
gerninger, som overskrider tid og rum, der 
er så udbredte i Manmin?  

Ikke al le og enhver er i  stand t i l  at  bede 
på samme måde som Dr. Lee. Alt skal ske i 
overensstemmelse med Guds bekendtgørelse. 
Det svarer til Elias’ bøn, som åbnede døren til 
himlen, og Elisas profeti, hvorved en kvinde 
blev velsignet t i l  at undfange et barn. Gud 
besvarer på samme måde Dr. Lees bønner, for 
han er et gudeligt menneske. 

◈ Hvordan var dit  besøg ved Muan 
Ferskvandscenter?

Jeg smagte vandet f ra en brønd, som ikke 
havde modtaget Dr. Lees forbøn, men som lå 
tæt på brønden i Muan Ferskvandscenter. Det 
var ikke alene salt, men smagte ligefrem bittert. 
Vandet fra Muan Ferskvandscenter, som Dr. Lee 
havde bedt for, var derimod blødt og mildt. Jeg 
følte mig forfrisket og fuld af energi, som når 
man kommer hjem efter en udmattende dag og 
tager et bad.

Jeg oplevede også den åndelige verden. Mine 
åndelige øjne blev åbnet, og jeg så engle så 
store som træer, der stod i en halvcirkel ved det 
sted, hvor Muan Ferskvand springer op. Jeg så 
regnbuer, der omgav solen; solen drejede rundt, 
og der var et hjerteformet billede midt på den. 
Jeg så også at solen delte sig i adskillige dele 
ligesom cellerne i et foster, og det f ik mig til 
at indse, at ufrugtbare par vil få børn, når de 
drikker Muan Ferskvand. Jeg er sikker på, at 
Muan Ferskvand indeholde genskabelseskraften. 

Argentina Pastorseminar 1996

Argentinas Pastorsenimar og Vækkelsesmøde i 1997

Med Dr. Jaerock Lee og Borgmesteren for Florencio Varela

Den 8. oktober afholdt Manmin Centralkirke dens 35. jubilæumsgudstjeneste med 
festforestilling. Mange pastorer og troende kom fra andre dele af Korea og fra 23 andre lande 
for at deltage. Blandt dem var en pastor fra Argentina i Sydamerika. Det var pastor Dr. Martin 
Francisca Álvarez, der arbejdede som medlem af den organiserende komité for Dr. Jaerock 
Lees Pastorseminar og Vækkelsesmøde, som blev afholdt i Argentina for 21 år siden. Han kom 
til Korea med en mindetavle for Manmins virke. Her er hans vidnesbyrd. 
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Verdensomspændende Netværk Af Læger
Urim Bøger  

”Helligånden ledte mig til Manmin Centralkirke!”

”Dr. Jaerock Lees prædikener forandrede hele mit liv!”

En dag i 2014 så jeg tilfældigvis en prædiken på 
YouTube. Den havde titlen ”Helvede.” Jeg fik stor nåde 
gennem budskabet, som stemte fuldkommen overens med 
Bibelen. Jeg spekulerede på, hvilken kirke, der var tale 
om, og hvem pastoren var. Det var en pastor fra Manmin 
Centralkirke. 

På kirkens hjemmeside (www.manmin.org) fandt jeg 
hundredvis af prædikener som Seniorpastor Dr. Jaerock 
Lee havde holdt. Mens jeg lyttede til dem, tænkte jeg: 
”Han prædiker kun sandheden!” Jeg fortsatte med at lytte 
til prædikenerne. Han besvarede alle de spørgsmål, der 
havde været i mit sind. Jeg var så glad. 

Tidligere havde jeg bihulebetændelser og måtte 
tage antibiotikum mange gange om året. Men ved 
Seniorpastorens bøn for de syge blev jeg helbredt. 
Gennem hans gudstjenester indså jeg, hvorfor jeg følte 
mig fortvivlet rent åndeligt. Jeg var blevet arrogant 
overfor personalet på min arbejdsplads. Jeg angrede, og 
Helligånden fyldte mit hjerte. Jo mere min sjæl trivedes, 
jo flere velsignelser fik jeg på min arbejdsplads. 

Jeg deltager i Manmins gudstjenester og Daniel 
Bønnemøder via GCN. Seniorpastorens budskaber har 
forandret hele mit liv, og jeg har prædiket om ham og om 
Manmin hvor som helst, jeg kommer. 

Jeg giver Dr. Lees prædikener på skrift til folk ved 
forskellige kristne møder, og de synes virkelig godt 
om dem. Når jeg ser, at de glæder sig over det åndelige 

For syv år siden hørte jeg om et menneske, der var 
på dødens rand, men blev helbredt ved en pastors 
bøn. Det betød, at denne pastor havde Guds kraft. Jeg 
spekulerede på, hvem han var, for jeg havde et stort 
ønske om også selv at manifestere Guds kraft. 

Jeg ønskede oprigtigt at vide mere om ham, og 
jeg spekulerede på, hvad der g jorde ham i stand 
til at udvise Guds kraft. Jeg undersøgte det straks 
og besøg te Manmin Cent ralk i rkes hjemmeside, 
hvor jeg kunne læse om kirkens virke. Jeg lyttede 
t i l  Senior pastor Dr. Jaerock Lees budskaber på 
hjemmesiden og blev meget imponeret. De tegn 
og undere, der bliver manifesteret gennem ham, er 
forbløffende. 

Som tiden gik, fik jeg større og større forventninger 
til og respekt for Manmin. Jeg længtes efter at besøge 
kirken for at møde Dr. Lee i egen person og høre 
mere om fremtidsvisionerne for Manmin. 

Min Herre åbnede vejen, og først i oktober 2017 
besøgte jeg endelig kirken sammen med en af de 
ældre i min menighed under højtideligholdelsen af 
det 35. jubilæum. Da jeg oplevede Manmin direkte og 
hørte om kirkens visioner, blev jeg forbløffet. 

Det mest forbløffende var Dr. Lees offerkærlighed 
og hengivenhed. Da jeg så ham i egen person, hilste 
han blidt på mig og omfavnede mig varmt. Rent 
faktisk er han en meget succesfuld pastor og har i høj 
grad Guds kraft, men han er ydmyg og mild. Hans 
ansigt gjorde et stort indstyk på mig. 

Jeg  blev  også  be rø r t  a f  opt rædene r ne  u nde r 
højt idel igheden, for jeg kunne mærke den dybe 
åndelighed i dem. Da jeg havde oplevet Manmins 
yd myghed og kærl ighed ,  gen nemgi k  jeg  s tore 
forandringer både i mit virke og i mit personlige liv. 

Jeg havde aldrig før set et virke som Dr. Lees, der 
er ledsaget af Herrens kraft, tegn og undere. Manmin 
er åndelig og kraftfuld på alle områder. I denne kirke 
vises Guds tegn, undere og kraft kontinuerligt, og 
det har denne slægt kraftigt brug for. Jeg tror på, at 
Manmin er Guds forbløffende og herlige plan for alle 
mennesker i alle lande her i den sidste tid. 

Jeg tror også på, at Herren har en plan for mig og 
Manmin. Jeg vil blive ved med at adlyde Helligåndens 
vejledning og samarbejde med Manmin, sådan at 
pastorer og troende i Spanien og alle europæiske 
lande kommer til at kende til Manmin og til kraften. 

budskab, bliver jeg også glad. Folk kan godt lide hans 
bøger, særligt Budskabet fra Korset; Målet af Tro og Guds 
Lov. 

T i d l ig t  i  s e p t e m b e r  2 017  f ø l t e  j e g  e n  s t o r 
taknemmelighed over at være medlem af Manmin. Det 
skyldtes, at jeg blev beskyttet fra den ekstremt kraftfulde 
orkan Irma. I nyhederne blev folk i Naples, hvor jeg bor, 
advaret, fordi det blev forudsagt, at orkanen Irma ville 
komme gennem byen. Vi blev strengt opfordret til at 
evakuere. 

Mange mennesker sagde, at vi skulle forlade vores hjem, 
for der er en kanal lige bag huset, men Seniorpastoren bad 
for os og jeg troede på, at vi ville blive beskyttet. Jeg blev 
hjemme med ro i sindet. Normalt er der oversvømmelse 
ved kanalen, når det regner, men i dette tilfælde blev 
vandstanden lavere bag mit hus. Det var forbløffende! 
Jeg hørte desuden, at folk, som bor bare 30 minutter 
væk fra vores hus, måtte evakueres i båd på grund af 
oversvømmelserne. Det gav mig endnu større sikkerhed 
for, at vi var blevet beskyttet i hyrdens rum. 

Hvis jeg ikke havde mødt Seniorpastoren, kunne jeg 
aldrig havde forstået den åndelige betydning, som er 
indlejret mange forskellige steder i Bibelen, også selv 
om jeg havde læst den igen og igen. Jeg kunne have gået 
i den forkerte retning uden at finde usandheden i mig. 
Jeg takker og ærer Gud, der kaldte mig som hyrde for 
Manmin. 
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