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Ved pastorseminarerne og kampagnerne for mirakuløs helbredelse prædikede pastor Taesik Gil om Jesu Kristi kærlighed og bekræftede med tegn at Gud lever. Det åndelige livs lys skinnede på de pakistanske 
sjæle. 1: Pastor Taesik Gil beder med kraftfulde lommetørklæder 2-4: Folk som bærer vidnesbyrd 5: Pastor Gil med biskopperne 6: Pastorseminaret i Karachi 7: Kampagnen i Lahore med omkring 8000 deltagere

I Pakistan er over 97% af befolkningen 
muslimer! På dette åndelig set ufrugtbare 
land blomstrede det hellige budskab i 
Guds oprigtige kærlighed til sjælene dér.

I  de  senes te  11 år  har  pas tor 
Taesik Gil udført sit virke i Daejeon 
Manminkirke, og har ledt seminarer og 
helbredelseskampagner med kraftfulde 
lommetørklæder, som Dr. Jaerock Lee 
har bedt over (Apostlenes Gerninger 
19:11-12), i mange områder i Pakistan 
inklusiv hovedstaden Islamabad. Fra 5. 
til 15. april gennemførte han endnu en 
missionsrejse i Pakistan.

Pastor Gil prædikede ved fem 
pastorseminarer og kampagner for 
mirakuløs helbredelse i Pakistans 
anden  s tø r s t e  by  Lahore ,  og  i 
Sheikhupura, Multan og Karachi. Han 
mødte også biskopperne to gange. 
Under missionsrejsen fi k omkring 200 
pastorer registreret deres kirker som 
Manmin søsterkirker eller associerede 
kirker, og der blev udført mange 
helbredende gerninger, som plantede 
stor tro hos de tilstedeværende. 

En overflod af vidnesbyrd om 
Helligåndens gerninger, der var som 
en voldsom storm

Der var omkring 8000 personer, som 

deltog i kampagnen i Lahore, og pastor 
Gil prædikede om ”Helligånden” 
baseret på Apostlenes Gerninger 2:1-4. 
Han formidlede også budskabet ”Gud 
Helbrederen” på baggrund af Anden 
Mosebog 15:26 ved kampagnen i 
Sheikhupura, Multan og Karachi, hvor 
der deltog omkring henholdsvis 6000, 
3000 og 450 personer. 

Efter prædikenerne bad pastor Gil for 
de syge med kraftfulde lommetørklæder, 
og mange af deltagerne blev fritaget for 
deres sygdomme, smerter og lidelser.

Shiraz på 11 år havde problemer med 
øjnene og så dårligt, men blev helbredt. 
Umalali på 8 år havde været stum, siden 
han var tre, men begyndte at tale. Shakina 
på 45 år, som havde været nødt til at gå 
med stok efter en hofteoperation, blev i 
stand til at gå selv. Nashin på 35 år rejste 
sig fra kørestolen og begyndte at gå. 

Youssef Masih på 50 år blev helbredt 
for lammelse i højre skulder og begyndte 
nu at bevæge både arm og skulder uden 
problemer. Sahril på 7 år blev helbredt 
for medfødt astma. Avid på 25 år modtog 
forbøn på sin brors vegne, idet broderen led 
af mavesmerter, og han bekræftede med 
stor glæde, at broderen var blevet helbredt.

Desuden blev Bushira på 40 år helbredt 
for en 5 år gammel hjernesvulst og Shaniz 

på 23 blev velsignet til at undfange 
gennem Dr. Jaerock Lees bøn på Isaac 
TV (Præsident pastor Anwar Fazal).

Dr. Lees budskaber udsendes på engelsk 
og urdu i seks timer om dagen via Isaac TV 
i Pakistan og udover hele Mellemøsten.

De lokale pastorer blev forbløffede 
over budskabernes åndelige dybte og 
de tørstede efter dem.

Ved pastorseminaret  i  Lahore 
formidlede pastor Gil budskabet ”Gud 
Skaberen” og ”Hemmeligheden, som 
blev skjult før tidens begyndelse.” Ved 
pastorseminarerne i Sheikhupura, Multan 
og Karachi prædikede han om ”Gud som 
kultiverer mennesket” og ”Grunden til at 
Gud plantede kundskabens træ.”

Han aflagde også besøg under et af 
møderne i Det Forenede Biskopråd 
i Pakistan, hvor han præsenterede 
Manmins virke og prædikede over 
budskabet fra Romerbrevet 5:8 med titlen 
”Hvorfor er Jesus Kristus vores eneste 
frelser?” Så mødtes han med biskopperne 
i Lahore og forklarede Manmins vision 
for det kirkelige virke i Pakistan.

Pastorerne ved seminaret  var 
forbløffede og sagde: ”Jeg har aldrig 
før hørt denne form for åndeligt 
budskab.” De udviste stor interesse i 

Manmins vision for verdensmissionen 
og udtrykte håb om at deltage i den.

P a s t o r  S a m u e l  s a g d e  m e d 
taknemmelighed: ”Jeg har undervist 
seminariestuderende i Bibelen, men i 
dag har jeg opnået et nyt niveau af viden. 
Det vil være en stor hjælp i forhold til 
undervisningen af de studerende.” Pastor 
Asif Aslam sagde: ”Det, jeg vidste før, 
var det rene ingenting. Gud har fornyet 
os med dette hellige budskab. Jeg er så 
taknemmelig over at han har ladet os lytte 
til dette budskab fuldt af velsignelser.”

De  menneske r,  som de l t og  i 
missionsrejsen, kunne se, hvordan det 
hellige budskab og Manmins virke 
blev udbredt mellem folk ud over hele 
Pakistan. Mange lokale så Dr. Jaerock 
Lees prædikener via Isaac TV og fik 
derigennem helbredelse og velsignelser. 

Mange pastorer husker stadig Dr. 
Lees forenede kampagne i Pakistan 
i 2000 som noget helt enestående 
i Pakistans historie. Gennem deres 
bemærkninger kan vi få et indtryk af 
den indvirkning, kampagnen har haft. 

Der ud over var missionsrejsen en 
mulighed for at styrke det kristelige 
virke i Pakistan ved at skabe forbindelse 
til mange biskopper. Vi takker og ærer 
Gud, som har udrettet alt dette.
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Pastorseminarer og kampagnerfor
mirakuløs helbredelse i Pakistan

Fyldt med Helligåndens gerninger, der er som en voldsom storm, og kraftfulde budskaber



2 Livets ord – åndelig kærlighed (3)

Telefonnr.: 82-70-8240-2075  
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com

Telefonnr.: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org

Telefonnr. : 82-2-818-7039 
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com

Manmins Internationale Seminar

Telefonnr.: 82-2-818-7334 
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com

Globalt Kristent Netværk Verdensomspændende Netværk Af Læger Urim Bøger  

Nr. 4  26. maj 2013 Nanmin  M

”Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind.” (Første Korintherbrev 13:4)

Kærligheden er tålmodig
Folk med kraftigt temperament laver ofte mange fejl 

på grund af deres utålmodighed. Nogle kristne er ikke 
i stand til at være tålmodige. De er derfor ikke i stand 
til at vente med tro. For eksempel taber de modet, når 
de forandrer sig mindre end de havde regnet med, selv 
om de faster og beder indtrængende for at skille sig af 
med synder og ondskab. Eller de føler sig nervøse og 
udmattede, når der ikke sker noget, selv om de giver 
offergaver og beder om at blive hørt. 

Hvis vi vil opnå den åndelige kærlighed, der står 
om i Første Korintherbrev kapitel 13, og få svar på 
vores bønner, må vi være tålmodige. Så kan vi bære 
smukke frugter.

1. Hvad er tålmodig kærlighed?
Første Korintherbrev 13:4 og de følgende vers taler om 

de 15 karakteristika med åndelig kærlighed. Det første, 
som nævnes, er at ”kærligheden er tålmodig.” Hvad 
betyder det i åndelig forstand? Det betyder, at vi må være 
tålmodige i forhold til de forskellige vanskeligheder, som 
kommer til os, mens vi forsøger at elske andre og at være 
elskeligt tålmodige overfor os selv.  

Lad os forestille os, at der er én, som er jaloux på os 
og hadefuld overfor os, selv om vi ikke har gjort ham 
noget forkert. Vi vil måske have lyst til at undgå ham, 
og måske vil vi ikke engang kigge på ham, hvis vi ser 
ham på gaden. Når vi lytter til Guds ord, som fortæller 
os at vi skal elske vores fjende, vil vi måske tænke over, 
hvordan vi kan elske ham, men det vil fylde os med 
uro. Hvis vi vil opnå åndelig kærlighed, må vi være 
tålmodige med sådanne mennesker og elske dem, selv 
under de nævnte omstændigheder. Hvis nogen bagtaler 
os uden grund eller hader os, skal vi kontrollere vores 
hjerte og elske dem med tålmodighed.

Denne form for kærlighed, dvs. den, som er tålmodig 
og udholder alle vanskeligheder, der kommer til os, når 
vi forsøger at adlyde Gud ord, er ”tålmodig kærlighed.” 
Men kærligheden i Kærlighedskapitlet inkluderer 
også mindre kærlighedskoncepter end den kærlighed, 
som karakteriseres ved Helligåndens ni frugter. 
Tålmodigheden, som beskrives under Helligåndens 
ni frugter, er at være tålmodig under alle forhold for 
Guds rige og retfærdighed, hvorimod tålmodigheden 
i Kærlighedskapitlet omhandler individer, som er 
tålmodige i deres kærlighed til andre mennesker.

2. Den tålmodige kærligheds kraft
I Matthæusevangeliet 5:44 står der: ”Men jeg 

siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der 
forfølger jer.” Ordet ”fjender” henviser her til de 
mennesker, som skader os i så høj grad, at vi bærer 
nag overfor dem. Jesus, som kom til denne jord for 
synderne, elskede sine fjender og bad for dem, som 
forfulgte ham. Men menneskene hånede, foragtede 
og ydmygede ham, selv om han kun gjorde det gode 
for dem. Ikke desto mindre gik Jesus stadig i forbøn 
for dem overfor Gud: ”Fader, tilgiv dem, for de ved 
ikke, hvad de gør” (Lukasevangeliet 23:34).

Jesus elskede menneskeheden med tålmodighed, selv 
om de var blevet fjendtlige overfor Gud. Resultatet 
var frelsens forbløffende gerning. Enhver, som tror 
på Herren og tager imod ham som deres Frelser, kan 

bliver løst af den fjendtlige djævels bånd og blive Guds 
barn. Den tålmodige kærligheds kraft er stor.

Hvor længe kan du være tålmodig? Kan du give 
tålmodig kærlighed til de mennesker, som bagtaler og 
hader dig uden grund og dig? Eller er det vanskeligt 
for dig at tolerere selv din hustru, mand, børn eller 
brødre i troen, selv om de ikke er fjender?

I Matthæusevangeliet 5:39-40 står der: ”Men jeg 
siger jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod 
den, der vil jer noget ondt. Men slår nogen dig på din 
højre kind, så vend også den anden til. Og vil nogen 
ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også 
få kappen.” Hvor er det skamfuldt af forsøge at tage 
andres kjortel! Men dette tekststykke fortæller os, at 
selv i dette tilfælde skal vi give endnu mere kærlighed.

I dag er der mange mennesker, som ikke kan 
holde til at andre udsætter dem eller deres egendele 
for farer eller skader. De kan måske endda finde 
på at anlægge sag. Der er nogen mennesker, som 
anlægger sag, selv om skaden er blevet forårsaget 
af deres egen kone, mand eller børn. Og hvis man 
er tålmodig med de mennesker, som skader én, vil 
nogle måske synes, at man er tåbelig. Men skal vi 
da give igen med samme mønt ligesom verdslige 
mennesker? Nej, det skal vi ikke. Vi skal bevare 
tålmodigheden og handle med godhed.

Nogen vil måske sige: ”Hvordan kan jeg være 
tålmodig, hvis jeg føler mig fortvivlet og vred?” Men 
det kan godt lade sig gøre, når vi har åndelig tro og 
kærlighed. Det skyldes, at vi får tro og kærlighed 
fra Gud Fader, som bærer over med synderne og har 
medlidenhed med dem, selv om de korsfæster hans 
enbårne søn. Hvis man tror på, at man har fået denne 
kærlighed fra Gud, kan man tilgive enhver, som skader 
én, uanset hvor stor skade, der er tale om. Der er 
ikke nogen, vi ikke er i stand til at elske, når vi elsker 
Herren, som uden at skåne sig selv gav sit liv for os.

3. At opnå åndelig tålmodighed 
Nogle mennesker tvinger sig selv til at undertrykke 

had, temperament og nag, men de eksploderer, når 
deres yderste evne til tålmodighed bliver overskredet. 
Andre udvikler følelsesmæssige forstyrrelse på grund 
af vrede, som undertrykkes uden at følelserne udtrykkes 

på grund af deres indadvendte personlighed.
Men den form for tålmodighed, som Gud vil, at vi 

skal have, er uforanderlig til det sidste. Med andre ord er 
det en tålmodighed, som ikke behøver at blive betegnet 
som ”tålmodighed.” Der er ikke tale om at samle til 
bunke af had og ubehag i vores hjerter, men at trække 
disse ting op med rod og forandre dem til medlidenhed 
og kærlighed. Denne form for tålmodighed er den sande 
tålmodighed i åndelig forstand.

Det er ikke vanskeligt for os at elske selv vores 
fjender, hvis vi er fri for ondskab og er blevet fulde af 
åndelig kærlighed. Så vil vi ikke skabe nogen fjender 
og alle vil forekomme os elskelige, selv om de gør 
ting, som vi ikke kan forstå. Vi vil ikke hade folk på 
grund af deres fejl og mangler, selv om de hader os. 

Hvis vi omvendt indeholder usandheder såsom 
had, skænderi, jalousi og misundelse, så ser vi andres 
fejl og hader dem, hvis de ikke er enige med os, selv 
om de rent faktisk er gode mennesker. Og hvis man 
selv er god til at lyve, så vil man tro at andre også 
lyver, selv om de siger sandheden. 

Så hvor længe skal vi være tålmodige overfor dem, 
som gør det onde? Peter spurgte Jesus: ”Herre, hvor 
mange gange skal jeg tilgive min broder, når han 
forsynder sig mod mig?” Jesus svarede ham: ”Jeg siger 
dig, ikke op til syv gange, men op til syvoghalvfjerds 
gange” (Matthæusevangeliet 18:21-22).

Her symbolisere tallet syv det fuldkomne, det 
betyder nemlig at vi skal tilgive fuldt ud. Der er 
tale om ubegrænset tilgivelse og kærlighed. Det er 
naturligvis ikke let at forandre sit had til kærlighed på 
et øjeblik. Men man skal forsøge af al kraft at elske 
uden ophør. Selv om man bærer nag og føler vrede, 
skal man først kontrollere dem og derefter forsøge 
at skille sig af med dem. Så vil de blive forandret til 
sandhed, og den åndelige kærlighed vil vokse.

Vi kan skille os af med den syndefulde natur dybt i 
vores hjerter, når vi beder indtrængende i Helligåndens 
fylde. Der er også brug for udholdenhed for at se andre 
mennesker med kærlighed og behandle dem med 
godhed. Når vi gør det, vil hadet i os forsvinde, og vi 
vil begynde at elske andre. Når vi ikke længere bærer 
nag eller føler had overfor andre, vil vi være ligeså 
lykkelige, som hvis vi var i himlen. Når vi har skillet os 
af med al usandheden og er blevet fyldt med godhed og 
kærlighed, er der ikke længere brug for tålmodighed, 
for så vil vi bare elske alle andre mennesker. 

Gode mennesker uden ondskab har ikke brug for 
at være tålmodige overfor noget. Når der er brug 
for tålmodighed overfor et menneske, skal de ikke 
anstrenge sig, men venter bare på at vedkommende 
forandre sig. Tror du, at du har brug for tålmodighed i 
himlen? Nej, i himlen er der kun kærlighed og godhed. 
Der er hverken tårer, sorg, smerte eller ondskab. Der vil 
ikke være noget at hade, blive vred over, eller ærgre sig 
over. Men Gud forklarer os at kærligheden er tålmodig, 
sådan at vi bedre kan forstå, hvad kærlighed er.

Kære brødre og søstre, jeg beder i Herrens navn 
om at I ved at skille jer af med ondskaben vil bære 
over med, elske og vente på både jer selv og de onde 
mennesker, uanset hvor onde, de måtte være.

Taler: Seniorpastor Dr. Jaerock Lee
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”Salige er de fatt ige i  ånden, for 
Himmeriget er deres.”
(Matthæusevangeliet 5:3) 

At være fattig i ånden er at have et hjerte uden 
stolthed, arrogance, selviskhed, personlige lyster 
og ondskab. De mennesker, som er fattige i 
ånden, tager dermed let imod budskabet. Og når 
de har taget imod Jesus Kristus, længes de efter 
det åndelige. De kan også forandre sig hurtigt 
med Guds kraft. 

For at blive fattige i ånden må vi skille os 
af med kødets lyst, øjnenes lyst og pral med 
jordisk gods. Med andre ord må vi konstant fi nde 
ondskaben i os gennem ordet, skille os af med 
den gennem indtrængende bøn, og blive åndelige 
børn. Først da vil vi være i stand til at opnå den 
evige velsignelse, som er himlen. 

”Salige er de, som sørger, for de skal 
trøstes.” (Matthæusevangeliet 5:4) 

At ”sørge” henviser her til den åndelige 
sorg for Guds rige og retfærdighed, ikke til 
den kødelige sorg, som skyldes ens egne 
bekymringer og selviske lyster.  At  have 
åndelig sorg er frem for alt at have åndelige 
kærlighed. Der er angerens sorg, som er anger 
over vores synder og over ikke at opfylde 
vores pligter. Der er også sorg over brødrene 
i  troen og sorg over sjælenes frelse. Når 
vi søger åndeligt, giver Gud os det, vi har 
brug for og mere til. Han belønner os også i 
himmeriget.

”Salige er de sagtmodige, for de skal 
arve jorden.” (Matthæusevangeliet 5:5)

De mennesker, som er blide rent åndeligt, er 
stærke og modige i sandheden samtidig med 
at de har en karakter, der er så mild og blød 
som vat. Da de er dydige, gode og milde, kan 
de tilgive andre deres fejl, forstå dem og favne 
dem. Mange mennesker kan fi nde hvile i dem og 
nyde freden gennem dem. Da de på denne måde 
fører mange mennesker til frelse, vil de blive 
tildelt store landområder i himlen.

Fra bjergets top prædikede Jesus sit dyrebare 
b u d s k a b  f o r  m æ n g d e r n e .  D e t t e  k a l d e s 
”Bjergprædikenen.” Jesus lærte disse mennesker, 
der snart ville forsvinde som en tåge, om den evige 
velsignelse, nemlig den sande velsignelse at komme 
ind i himmeriget. Det budskab, der er tale om, er 
”Saligprisningerne.” De er en vejledning for os, 
sådan at vi kan undersøge os selv og komme ind i 
byen Ny Jerusalem, hvor Guds trone står. Lad os se 
nærmere på dem! 

Saligprisningerne
Lader os forstå de sande velsignelser
  
  Saligprisningerne

Saligprisningskirken som er bygget på det sted, hvor Jesus holdt bjergprædikenen.Saligprisningskirken som er bygget på det sted, hvor Jesus holdt bjergprædikenen.

”Salige er de, som hungrer og tørster 
ef ter  ret færdigheden,  for  de skal 
mættes.” 
(Matthæusevangeliet 5:6)

Retfærdigheden er her at følge Guds vilje og 
at praktisere ordet fra Ham, som er godheden og 
sandheden selv. Ligesom de mennesker, der sulter 
og tørster, ivrigt leder efter mad og vand, må vi 
sulte og tørste efter retfærdigheden for at opnå den. 
Hvis vi vil stille vores åndelige sult og tørst, må vi 
spise menneskesønnens kød og drikke hans blod. 

Det betyder, at vi må tage Guds ord til os og 
praktisere det flittigt. Hvis vi bliver ved med at 
lytte til ordet og praktisere det, når vi sulter og 
tørster efter retfærdighed, kan vi opnå et åndeligt 
hjerte, som ikke rummer nogen usandhed. Denne 
åndelige fylde gives til de mennesker, som sulter 
og tørster efter retfærdighed.  

”Salige er de barmhjertige, for de skal 
møde barmhjertighed.”
(Matthæusevangeliet 5:7)

”Barmhjertighed” er at forstå, tilgive og lede 
andre på den rette vej, selv om de er onde mod os 
uden grund. Det er ikke at se tingene fra vores eget 
perspektiv og søge egen vinding, men derimod at 
sætte os i andres sted, sådan at vi kan forstå dem 
og vise dem barmhjertighed.

”Barmhjertighed” kan vises udadtil på mange 
forskellige måder. Der er barmhjertighed i 
tilgivelse, straf og gode gerninger. Hvis vi kan 
tilgive og vise barmhjertighed overfor andre 
mennesker, vil Gud tilgive os vores overtrædelse 
og have barmhjertighed med os. 

”Salige er de rene af hjertet, for de skal 
se Gud.” (Matthæusevangeliet 5:8)

At være ”ren af hjertet” betyder at handle på 
en hellig måde, ikke kun udadtil med viden og 
uddannelse, men også med et helligt og godt 
hjerte. Vi kan have rene hjerter i den udstrækning, 
vi skiller os af med ondskaben i vores hjerter, 
praktiserer Guds ord og fylder os med sandheden. 
For at gøre dette må vi anstrenge os og bruge 

vores viljestyrke til at praktisere ordet, men vi har 
også brug for Helligåndens hjælp og Guds nåde 
og styrke. Velsignelsen at ”se” Gud henviser her 
ikke kun til at se Gud Faders billede, men også at 
få svar på hjertets ønsker og bønner, og at møde og 
mærke Gud i det daglige liv. 

”Salige er de, som stifter fred, for de skal 
kaldes Guds børn.” 
(Matthæusevangeliet 5:9)

Den åndelige betydning af fred er at ofre os selv 
og endda give vores liv for andre. Kun når vi er i 
fred med Gud ved at ødelægge den mur af synd, 
som skiller os fra ham, og når vi opnår fred med 
os selv ved at skille os af med det usandfærdige 
såsom had, kan vi være i fred med andre.

Hvis vi ofrer os i alle forhold og skiller os af 
med alle former for ondskab, kan vi søge freden 
og blive kaldt Guds børn. Vi kan også få del i 
den åndelige autoritet og kraft, som Jesus havde 
(Matthæusevangeliet 10:1). Desuden vil vi komme 
i Ny Jerusalem, hvor Guds trone står, og vi vil nyde 
den ære og herlighed, som tilhører Guds sande børn.

”Salige er de, som forfølges på grund af 
retfærdighed, for Himmeriget er deres.” 
(Matthæusevangeliet 5:10)

Når vi lever ved Guds ord og følger sandheden, 
kommer vi nogle gange ud for forfølgelser, som 
der står i Andet Timotheusbrev 3:12. Ligesom 
mørket forsvinder der, hvor der er lys, vil den 
fjendtlige djævel og Satans herskerkraft svinde 
ind, når antallet af troende på Herren, som er lys, 
øges. Den fjendtlige djævel og Satan kontrollerer 
de verdslige mennesker, som tilhører dem. De 
opildner dem til at forfølge de troende, sådan at de 
ikke kan føre et ordentligt kristent liv.

Grunden til at vi kan fryde og glæde os, når vi 
forfølges for Herrens skyld er, at vi vil få store 
belønninger i himmeriget. Når vi gennemgår 
forfølgelser, vil vores tro vokse, og vi kan komme 
videre til et endnu bedre bosted i det himmelske rige.

Uddrag fra Et menneske som søger sande velsignelser 
   af Dr. Jaerock Lee
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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

Søster Anastasia Kolesova
 (Kirken Sandhedens Kilde i Estland)

”Jeg er med på forandringens 
strøm selv her i Estland” 

De gudstjenester fra Manmin Centralkirke, jeg så som VoD (lejefi lm via bredbånd), virkede til 
at være fulde af Herrens kærlighed, og de mindede mig om himlen. Tegn, undere og kraftfulde 
gerninger blev manifesteret uden ophør. Jeg fi k et stærkt ønske om at besøge kirken. Men på 
daværende tidspunkt var det ikke muligt for mig på grund af økonomiske problemer, så jeg bad 
indtrængende, og Gud hørte min bøn.

I sommeren 2011 besøgte jeg endelig Manmin Centralkirke, og det var en oplevelse der 
oversteg mine forventninger. Der var en overstrømmende glæde og lykke. Jeg deltog også i 
Manmin Sommerretræte, hvor jeg oplevede tegn og undere. Da jeg kom tilbage til Estland, 
lyttede jeg opmærksomt til Dr. Lees prædikerække ”Nøglen til at studere godt”, og brugte rådene 
i mine studier. Resultatet var, at jeg tog afgangseksamen fra mit gymnasium med fremragende 
karakterer. Desuden kom jeg ind på Tartu Universitet, som bliver anset for det bedste i Estland. 

Jeg deltager i søndagsgudstjenester, nattelange fredagsgudstjenester og Daniel bønnemøder 
via de direkte udsendelser på internettet. På grund af tidsforskellen må jeg stå op kl. 4 om 
morgenen for at deltage i søndagsgudstjenesten, men jeg gør det med længsel i hjertet. 
Desuden beder jeg om at blive hellig under den dobbelte session af de særlige Daniel 
bønnemøder, som startede d. 18. marts 2013, og mens jeg beder, bliver jeg gennemblødt af 
sved og tårer. Jeg takker og ærer Gud, som har helbredt mig og velsignet mig til at følge denne 
vej fuldt og helt.

Jeg er lykkeligt for, at jeg har indset Guds kærlighed og er begyndt at leve et sandt kristent liv. 
Jeg har fået kendskab til Manmin Centralkirke og Seniorpastor Dr. Jaerock Lees kraftfulde virke 
gennem min far, pastor Grigory Kolesov. I juni 2010 led jeg af en mavepine, som havde generet 
mig gennem de forudgående seks år. Lægerne var ikke klar over, hvad der var skyld i det. Så 
det var en både forbløffende og meget velkommen nyhed for mig, at de døde kunne genoplives 
og at alle sygdomme kunne helbredes gennem Dr. Lees bøn. Jeg var sikker på, at jeg ville blive 
helbredt, hvis han gik i forbøn for mig.

Jeg blev meget bevæget, da jeg læste Dr. Lees selvbiografi  Mit Liv, Min Tro. Jeg læste den 
med tårer i øjnene og sand tro, og Guds store kærlighed kom ind i mit hjerte. Frem for alt indså 
jeg, at sygdomme skyldes vores synder, og jeg forsøgte at finde den mur af synd, som skilte 
mig fra Gud. Jeg angrede, fastede og bad for at blive helbredt. Den 2. juli 2010 modtog jeg via 
internettet Dr. Lees bøn, som overskrider tid og rum, fra den nattelange fredagsgudstjeneste i 
Manmin Centralkirke, og jeg blev fuldkommen helbredt.

Den 30. og 31. oktober 2010 blev Dr. Jaerock Lees Kampagne for Mirakuløs Helbredelse i 
Estland afholdt i Tallin. Jeg deltog med stor længsel i hjertet. Antallet af deltagere var det største 
i Estlands kristne historie og alle forherligede Gud. Dr. Lee formidlede budskaberne ”Gud 
Skaberen” og ”Hvorfor er Jesus Kristus vores eneste Frelser?” Derefter bad han for de syge 
fra scenen. Mens han bad og umiddelbart efter, begyndte de blinde at se og de lamme at gå, og 
mange andre former for sygdomme blev helbredt. 

Jeg bevidnede direkte disse kraftfulde gerninger, der virkede som om, de var taget ud af 
Bibelen. Da jeg så dette, tænkte jeg at Gud helt sikkert er til, og at han virker med sin kraft 
gennem sine elskede tjenere. Fra da af har jeg lyttet til Dr. Lees budskaber på den russiske 
hjemmeside for Manmin Centralkirke, og mit kristne liv forbedres dag for dag. 

Søster Nancy Kapur (Delhi Manminkirke, Indien)

Jeg er ansat i det Humanistiske Fakultet ved Delhi Universitet. 
Før jeg kom til Delhi Manminkirke, som ledes af pastor John 
Kim, gik jeg også i kirke, men jeg oplevede ikke nogen ændring 
i mit liv. Jeg prædikede til tider budskabet og bad, men jeg blev 
fortvivlet og havde ikke noget håb. 

På daværende tidspunkt havde jeg i seks måneder lidt af 
uregelmæssig menstruation på grund af polycystisk ovariesyndrom. 
Det mest fremtrædende træk er manglende ægløsning, som 
giver uregelmæssig menses, manglende blødninger og nedsat 
frugtbarhed. Jeg led under søvnforstyrrelser, hovedpiner og smerter 
i både hænder og fødder, som skyldes en operation for spondylitis 
(en form for leddegigt), som var blevet gennemført, da jeg var 14 
år. Jeg havde bedt for sygdommene hver eneste dag, men jeg fik 
det ikke bedre. Jeg glemte at smile og blev meget nervøs, så jeg 
skændtes ofte med andre og havde udbrud af vrede. På grund af 
smerten var jeg fortvivlet og ønskede at dø.  

En dag hørte jeg om Dr. Jaerock Lees budskab og hans kraftfulde 
gerninger fra min bekendte Broder Lavi Agugustin. Han havde fået 
kendskab til Dr. Lee ved at læse bogen Helvede, som han havde fået 
af en ven. Gennem denne bog havde han fået stor nåde, og han havde 
kigget på Manmin Centralkirkes hjemmeside på www.manmin.org. 
Hans kristne liv var blevet fornyet, da han hørte Dr. Lees budskaber 
på hjemmesiden, og han besøgte Manminkirken i Delhi. Da han 
fortalte mig om det, fik jeg også et stærkt ønske om at møde den 
levende Gud, som kunne helbrede mig og høre mine bønner. 

Fra den dag, hvor jeg registrerede mig i Delhi Manminkirke 
den 3. februar 2013 begyndte mit liv at forandre sig. Jeg 
begyndte at forstå den åndelige betydning af Guds ord, mens jeg 
deltog i gudstjenesterne i Manmin Centralkirke via de direkte 
udsendelser på internettet. Jeg lærte, at hvis vi elsker verden, 
er der ingen kærlighed til Gud i os. Fra da af holdt jeg op med 
at se fjernsyn og begyndte at læse Bibelen. Jeg læste hver dag i 
Bibelen og lyttede til Dr. Lees budskab eller læste hans bøger. Så 
nu er jeg fuld af håb om himlen, og de ting, der tilhører denne 
verden, kommer ikke længere ind i mit hjerte. 

Jeg fik tro på, at min sygdom ville blive helbredt, når jeg 
overholdt Guds bud med kærlighed til ham. For jeg indså, at Gud 
Fader i sin kærlighed fører sine elskede børn til velsignelser. Med 
denne kærlighed i mit hjerte modtog jeg Dr. Jaerock Lees bøn for 
de syge ved alle gudstjenester.

Om natten den 25. marts 2013 skete der noget forbløffende. Jeg 
gik på gaden, og hørte pludselig nogen sige: ”Du er blevet helbredt 
for din sygdom, så du burde få foretaget en helbredsundersøgelse.” 
Jeg så mig omkring, men der var ikke nogen. Til min overraskelse 
var mine smerte i hænder og fødder, som skyldes spondylitis, 
forsvundet, og jeg havde heller ingen hovedpine. Jeg sov godt om 
natten og jeg var blevet helbredt for uregelmæssige menstruationer.

Af hjertets grund takker jeg Gud, som hørte min bøn, og Dr. 
Lee, som bad for mig.

”Da jeg fyldte mit hjerte ”Da jeg fyldte mit hjerte 
med Guds kærlighed, blev jeg med Guds kærlighed, blev jeg 

helbredt, sund og rask”helbredt, sund og rask”


