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Fr a  d .  24.  aug u s t  t i l  d .  3.  se p t ember  2017 
b e s ø g t e  P a s t o r  D r .  H e e s u n  L e e ,  M a n m i n 
Verdensvejledningspastor, søsterkirker i Nordamerika 
og gennemførte Bønnemøder i Helligåndens fylde. 

D e n  24.  aug u s t  m ø d t e  hu n  me d le m me r  a f 
Californien Manmin Missionscenter i  USA og 
gennemfør te et bønnemøde i centeret. Den 26. 
og  27.  led te  hu n e t  bøn nem øde ved  Calga r y 
Manminkirke i Canada, og så afholdt hun deres 10 års 
Jubilæumsgudstjeneste og indvielsesceremoni. 

Den 29. tog hun til Toronto Manminkirke i Canada 
o g  g e n n e m f ø r t e 
e t  b ø n n e m ø d e 
d e r .  K i r k e n  v a r 
b l e ve t  g r u n d l a g t 
af mennesker, som 
havde forsamlet sig 
i  m e d l e m m e r n e s 
h j e m  og  d e l t a ge t 
i  C e n t r a l k i r k e n s 
g u d s t j e n e s t e  v i a 
internettet. 

Hun gennemførte 
også  bøn nem øder 
i  W a s h i n g t o n 
M a n m i n k i r k e 
den 31.  aug ust  og 
d e r e f t e r  i  N e w 
York Internationale 
M a n m i n k i r k e 
d .  3 .  s e p t e m b e r . 

Medlemmerne lærte om den tro, der behager Gud, 
og fandt vejen til sandheden gennem vejledning. 
De angrede også med tå rer,  modtog dåben af 
Helligåndens ild og fornyede deres hjerter gennem 
bønnemøderne. 

Da Pastor Dr. Lee bad for dem med lommetørklæder, 
som Seniorpastor Dr. Jaerock Lee havde bedt over 
(Apostlenes Gerninger 19:11-12), blev de helbredt for 
mange former for sygdomme inklusiv hjertesygdom, 
ringen for ørerne, hørenedsættelse, hukommelsestab 
og gangproblemer (se mere på side 4). 

G e n n e m  h e l e 
m i s s i o n s r e j s e n 
blev temperaturen 
k o n t r o l l e r e t ,  s å 
bet ingelserne var 
op t i male ,  og  de t 
fine støv blev blæst 
væk. Der viste sig 
mange forskellige 
e k s t r a o r d i n æ r e 
regnbuer. Gennem 
disse undere blev 
Guds tilstedeværelse 
m a n i f e s t e r e t , 
o g  b å d e 
missionsg r uppen 
og søsterkirkernes 
med lem mer  blev 
fyldt endnu mere af 
Helligånden. 

”Guds nåde formidles gennem guldsmede”

Søster Dayoung Kim er medlem af Miracle 
Junior, som er en del af kirkens Komite 
for Scenekunstnere. Hun går på Yewon 
Højskole. Den 16. juli 2017 tiltrak hun mange 
menneskers opmærksomhed, da hun spillede 
trompet ved den 12. periodiske koncert 
for Gwanak Studenter, afholdt af Seoul 
Nationale Universites Musikkonservatorium. 
Koncerten blev afhold i Koncertsalen ved 
Seoul Kunstcenter og blev transmitteret på 
kulturnyhederne på SBS d. 2. september. 

Søs te r  K i m f i k  den ne mul ighed , 
f o r d i  h u n  h a v d e  v u n d e t  d e n  2 0 . 
Gwanak Konkurrence for Scenekunst 
ve d  Se ou l  Na t ion a le  Un ive r s i t e t s 
Musikkonservatorium. Hun havde også 
vundet den 29. Studenterkonkurrence 
ved Korea Musikforening og den 13. 
Gwanak Konkurrence ved det Nationale 
Musikkonservator iums forening for 
blæseinstrumenter. Hun udvikler sig til et 
kompetent menneske og en dygtig musiker, 
som forherliger Gud. 

Besøg og Bønnemøde i Helligåndens 
fylde i Nordamerika

Søster Dayoung Kim, 14 år, spillede 
trompet ved den periodiske koncert 

ved Seoul Nationale Universitets 
musikkonservatorium i Seoul 

Kunstcenter 

En sværm af guldsmede genkendte Manmins medlemmer 
og landede på deres fingre, ansigter, hoveder og skuldre. 
Under Manmin Summerrefugium 2017 på Deogyusan Resort, Muju, 
Sydkorea
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Jesus er Guds søn, som kom til 
denne verden, udholdt alvorlige 
forfølgelser og blev korsfæstet . 
Hvorfor blev Jesus ydmyget i den 
grad, at de rev tøjet af ham i al 
offentlighed, og hvad er Guds forsyn, 
som fi ndes i Jesu klæder og kjortel?

1. Jesus udholdt skammen ved 
at få tøjet revet af

Jesus bar det trækors, som han 
senere blev korsfæstet på, hele vejen 
op til Golgata. Da han nåede frem til 
henrettelsespladsen, tog soldaterne alle 
hans klæder og hans kjortel, og hængte 
ham nøgen på korset. Det skete for at 
opfylde skriftordet i Salmernes Bog 
22:18, hvor der står: ”De delte mine 
klæder mellem sig, de kastede lod om 
min klædning.” Når vi finder denne 
detaljerede beskrivelse af Jesu klæder 
i Bibelen, skyldes det, at hans tøj 

symboliserer Israels historie. 
Jesus, som er den enbårne søn 

af Gud i det Højeste, var nødt til 
at udholde ydmygelsen ved at få 
tøjet revet af sig i påsyn af simple 
skabninger. Hvorfor blev Jesus udsat 
for denne ydmygelse? Jesus udholdt 
ydmygelsen og skammen på vores 
vegne, sådan at vi ikke skulle lide. 
Den syndfrie Jesus blev udsat for hån 
og foragt, som ellers skulle have været 
rettet mod synderne. 

Synden er mere snavset end noget 
snavs  og  mere  skammel ig  and 
alle former for vanære. Da mange 
mennesker i dag lever i synd, er de 
i stigende grad blevet følelsesløse 
overfor den. Men ligesom lyset viser 
de ting, der er i mørket, så vil alle de 
skamfulde synder, vi har i vores hjerte, 
blive åbenbaret, når Guds ord, som er 
lyset selv, skinner på dem. Folk, som 
er blevet besudlet af denne verdens 
snavs og lever i synd, vil ikke kunne 
udholde at se deres afskyelige hjerter 
og handlinger, som vil blive kendt, når 
de står foran Guds dom. 

Men Jesus forløste os fra vores 
synder og udholdt ydmygelsen og 
vanæren på vores vegne. Og enhver, 
som tror på dette, kan blive befriet fra 
skammen. Derfor skal vi hver især 
være taknemmelige over Herrens 
kærlighed af hele vores hjerte, og 
være parate til at favne ham ved 
hurtigst muligt at opnå den fuldkomne 
hellighed. 

 2. Guds forsyn ved at soldaterne 
delte Jesu klæder 

Jesu yderste klæder repræsenterer 
rent åndeligt nationen Israel og dens 
folk. Da de ydre klæder blev delt i fi re 
bunker, forsvandt deres form, og de 
blev til bunker af klude. Dette betyder, 
at  Israel  blev ødelagt .  Ligesom 
tøjstykkerne var det eneste, der var 
tilbage af Jesu ydre klæder, indikeres 
det, hvordan kun ”Israels folk” ville 
blive tilbage. 

D e  r o m e r s k e  s o l d a t e r  d e l t e 
dermed Jesu klæder på en måde, der 
symboliserede, at nationen Israel ville 
blive ødelagt af romerne, og det, at 
de delte tøjet i fire dele, betyder, at 
Israels folk ville blive spredt ud i fi re 
retninger: Nord, syd, øst og vest. 

Jesu profeti om byen Jerusalem 
findes også i Lukasevangeliet 19:43-

44: ”For der skal komme dage over 
dig, da dine fjender skal kaste en vold 
op omkring dig, belejre dig og trænge 
ind på dig fra alle sider. De skal jævne 
dig med jorden og dine børn sammen 
med dig, og de skal ikke lade sten på 
sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte 
din besøgelsestid.” 

Som det blev forudsagt i denne 
profeti, blev byen Jerusalem ødelagt 
fu ldkommen i  å r  70  af  genera l 
Titus. Som Jesus havde sagt: ”De 
skal ikke lade sten på sten tilbage 
i dig.” Jerusalem blev jævnet med 
jorden. Under belejringen blev mere 
end en million jøder slået ihjel, og 
dem, som overlevede belejringen og 
massakren blev spredt i alle retninger. 
Efterfølgende blev de udsat for alle 
slags forfølgelser fra ikke-jødernes 
side. 

Men den mest afskyelige hændelse, 
der har overgået jøderne, var den 
systematiske massakre som Nazi-
r e g i m e t  g e n n e m f ø r t e  u n d e r  2 . 
Verdenskr ig .  Over  6  mi l l ione r 
blev slået ihjel nøgne, kun fordi 
de var jøder. Dette store antal af 
mennesker blev dræbt på grund af den 
forbandelse, der kom over dem, da 
de slog Jesus ihjel, selv om han var 
kommet til denne verden som deres 
konge. 

Jøderne insisterede på, at Jesus 
skulle dø, og de sagde: ”Lad hans 
blod komme over os og vore børn!” 
(Matthæusevangeliet 27:25). Dermed 
fik de gengæld for deres gerninger, 
og de fik en historie med megen 
brutalitet. Alt dette blev symboliseret 
ved, at de romerske soldater delte Jesu 
klæder i fi re dele. 

 
3. Guds forsyn ved at soldaterne 

trak lod om Jesu kjortel
Jesu kjortel var uden søm. Det 

betyder, at den ikke var syet sammen, 
men var vævet i ét stykke. 

” K j o r t l e n ”  h e n v i s e r  h e r  t i l 
menneskets  hjer te .  Jesu kjor te l 
–  k j o r t l e n  t i l  I s r a e l s  k o n g e  – 
symbol i se re r  I s r ae l s  h j e r t e  og 
repræsenterer israelitternes tro på Gud. 

I s r ae l i t t e rnes  fo r fade r,  Guds 
udvalgte, er Jakob. Gud ændrede 
personligt Jakobs navn til Israel, 
og dannede Israels tolv stammer af 
Jakobs tolv sønner. Gennem lang tid 
var israelitterne et homogent folk, som 

ikke giftede sig med mænd og kvinder 
fra andre folk, og de tjente kun Gud. 

Under den tid, hvor Jeroboam, 
Solomons søn, regerede, delte en 
borgerkrig Israel i en nordlig del med 
navnet Israel og en sydlig del med 
navnet Juda. Folk i det nordlige Israel 
begyndte snart at gifte sig med ikke-
jøder, og de mistede den homogene 
nations integritet. Kun Judas folk i 
syd blev de sande efterkommere af 
Israel, da de rent racemæssigt forblev 
homogene. Derfor henvises der stadig 
i dag til Israels efterkommere som 
”Judas folk” eller jøder. 

Ligesom Jesu kjortel var vævet 
som et stykke, havde jøderne været 
et homogent folk lige siden deres 
forfader Jakob. Det var derfor, de 
romerske soldater ikke rev Jesu kjortel 
i stykker, og dette symboliserer rent 
åndeligt, at det jødiske folks hjerte 
overfor Gud ikke kan hverken deles 
eller ødelægges af noget menneske. 
Det lykkedes aldrig for romerne at 
udslette israelitternes tro. 

Selv efter Jerusalems fald og til trods 
for vanskelighederne og lidelserne 
overalt på jorden gennem næste to 
årtusinder, mistede eller forsagede 
jøderne ikke deres identitet, og til 
sidst d. 14. maj i 1948 kom de tilbage 
til deres forfædres land, og en nation 
blev grundlagt. Dermed blev profetien 
i Ezekiels Bog 38:8-9 opfyldt. Hvilken 
anden race på jorden har fastholdt sin 
nationale identitet, har vedholdt sin tro 
og har genvundet sin status som nation 
1900 år efter sin ødelæggelse? 

D e t  h j e r t e  o g  d e n  t r o ,  s o m 
israelitterne har arvet fra deres forfader 
Jakob, er fast, og det, at Jesu kjortel 
ikke blev revet i stykker, forudsiger 
netop, at det ville gå på denne måde. 

Kære brødre og søstre i Kristus. 
Alt, som er nedfældet i Bibelen fra 
Jerusalems fald og jødernes lidelser 
til ødelæggelsen og genopbyggelsen 
af Israel, er blevet opfyldt. Blandt 
de ting, som stadig ikke er sket, og 
som vil ske i fremtiden, er Herrens 
genkomst i den nærmeste fremtid, når 
han tager os med til Himlen. Jeg beder 
i Herrens navn om, at I fortsat vil bede 
og være, pynte jer som Herrens brude 
og byde Herren velkommen, når han 
kommer for at hente os. 

Guds forsyn findes i Jesu 
påklædning

”Da soldaterne havde korsfæstet Jesus, 

tog de hans klæder 

og delte dem i fire dele, 

én del til hver soldat. 

Også kjortlen tog de; 

men den var uden sammensyning, 

ét vævet stykke 

fra øverst til nederst; 

derfor sagde de til hinanden: 

”Lad os ikke rive den i stykker, 

men trække lod om, 

hvem der skal have den.” For sådan 

skulle det skriftord gå i opfyldelse: 

De delte mine klæder mellem sig, 

de kastede lod om min klædning” 

(Johannesevangeliet 19:23-24). 

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 
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Email: manminminen@manmin.kr
Udgiver: 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
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Guds godhed og kærlighed i Dommen

Sag 1. Det første menneske Adam blev sendt bort fra Edens have (Første Mosebog 2-3). 

I Guds visdom begyndte den menneskelige kultivering, projektet for at opnå sande børn.

Det første menneske Adam havde stor 
autoritet og kraft i Guds nåde og kærlighed, 
men han overholdt ikke Guds bud om, at han 
ikke måtte spise af Kundskabens Træ. Det 
fortælles i Første Mosebog 2:16-17, hvor der 
står: ”Du må spise af alle træerne i haven. Men 
træet til kundskab om godt og ondt må du ikke 
spise af, for den dag du spiser af det, skal du 
dø!”

Adams ulydighed knuste Guds hjerte. Det 
var det samme, da Lucifer bedrog Gud. Det gav 
Gud store hjertekvaler, og gennem Adam kom 
synden ind i hele menneskeheden. Men Gud lod 

ham ikke dø med det samme. I stedet sendte 
han ham til jorden og lod ham møde døden 
på jorden. Dette var den chance, Gud gav 
ham for at indse den sande betydning af Guds 
kærlighed, angre af hjertet og opnå frelse. 

Gud lavede klæder af skind til Adam og hans 
kone Eva, som blev uddrevet af Edens Have på 
grund af deres synd (Første Mosebog 3:21). Han 
vidste udmærket, at de ville opleve smerte og 
sorg i verden, der er fuld af synd, og at de ville 
blive udsat for lidelser og møje i den ufrugtbare 
og kødelige verden. Han var ked af det og 
bekymrede sig om dem. Så i sin kærlighed 

lavede han klæder af skind, så de kunne have 
tøj på. 

Når Adam og Eva så klæderne af skind, 
huskede de Gud, som havde givet dem en ekstra 
mulighed med kærlighed, og som lod dem 
mærke denne kærlighed, og de fastholdt Gud i 
deres hjerter. Med denne kærlighed overvandt 
de alle trængsler på jorden. 

Det var en knusende oplevelse for Adam at 
blive udvist fra Edens Have og leve på jorden, 
der var blevet forbandet som følge af hans 
overtrædelse. Men alt dette var en del af Guds 
godhed og kærlighed. 

Sag 2. Syndflodens dom på Noas tid (Første Mosebog 6-9).

Gud gav folk tid til at angre og ventede til det sidste. 

Syndfl odens dom på Noas tid var Guds endelige 
beslutning. Da synder og ondskab var så udbredt 
på daværende tidspunkt, konkluderede Gud, 
at den menneskelige kultivering ikke kunne 
fortsætte i denne retning. 

Gud vidste, at alle mennesker ville gå mod 
døden, undtagen Noa og hans familie, men han 
ønskede alligevel at frelse andre mennesker og 
søgte efter en måde at gøre det på. Gud fi k Noa til 
at bygge arken og forkynde for andre mennesker, 
at der ville komme en dom. Gennem Noa fortalte 
Gud konstant folk, at de skulle angre og omvende 
sig. Han gav Noas ord tid til at udbrede sig og gav 

folk mange chancer. Selv efter at arken var blevet 
bygget, og Noa, hans familie og alle slags dyr var 
gået ind i den, ventede Gud i hele syv dage. Men 
folk forblev i synden lige indtil syndfl oden. Selv 
om Gud kendte deres hjerter, gav han dem mange 
chancer og ventede på dem med medlidenhed. 

Til sidste begyndte den store syndf lod. 
Tårerne faldt fra Guds øjne, og de dannede ordet 
”Forventning” på hans tøj. Det viste, at han igen 
ville få forventninger. Han ville vente, og så ville 
han med sikkerhed få forventningerne opfyldt. 

Syndflodens dom kom over folk på grund af 
deres store ondskab i overensstemmelse med 

Guds retfærdighed. Men Gud tog den ikke for 
givet. Han var ked af det og dannede en pagt 
ved at vise en regnbue, som betød, at han ikke 
ville dømme folk med en syndflod igen (Første 
Mosebog 9:8-17). 

Resultatet var, at der blandt Noas efterkommere 
fremkom mennesker som Abraham, troens 
forfader; Moses, lederen af flugten fra Egypten; 
Elias, en profet med stor kraft, og mange andre. 
Desuden kom Jesus til jorden i menneskelig 
form som efterkommer af kong David, og han 
åbnede i sidste ende vejen til frelse, sådan at alle 
mennesker kunne blive frelst. 

Sag  4. Dommen kom over Kora og hele hans forsamling, som gjorde oprør mod Moses (Fjerde Mosebog 16).

Gud ønsker at frelse flere mennesker ved at hindre, at synden breder sig. 

I overensstemmelse med Guds ord førte Moses 
israelitterne til Kana’an efter fl ugten fra Egypten. 
En dag gjorde Kora, Datan og Abiram oprør mod 
Moses og Aron med 250 ledere for menighederne. 
De tøvede ikke med at beklage sig overfor Moses. 

Kora og hans forsamling gjorde ikke alene oprør 
mod Moses, som var et gudeligt menneske, men 
samlede også folk omkring sig i oprøret og førte 
dermed mange mennesker på dødens vej. Det var 
ligesom at gøre oprør mod Gud, og Gud vidste, 
at hvis han havde ladet dem gøre, hvad de var i 
gang med, ville de havde skabt store problemer for 
de øvrige israelitter. Derfor måtte Gud træffe en 
beslutning i sin kærlighed og retfærdighed. Han 
gjorde gengæld for deres ondskab, sådan at andre 

mennesker ikke ville blive ledt på gale veje. 
Før oprøret havde israelitternes synder og 

ondskab fl ere gange overskredet grænserne, men 
Gud ventede med udholdenhed og førte dem til 
Kana’ans land. Men denne situation var mere 
presserende, for oprøret, som blev ledt af Kora, 
søn af Levi, samt Datan og Abiram, som var 
rubitter, kunne have ført mange andre mennesker 
til at begå alvorlige synder overfor Gud, og det 
kunne have ført alle mennesker på vejen til 
ødelæggelse. 

Moses og Aron bønfaldt Gud om at dæmpe 
sin vrede, som ellers ville komme over hele 
menigheden. Så kun Kora og hans forsamling blev 
udsat for dommen ved Guds vrede. Blandt Koras 

efterkommere blev det tilladt de mennesker, som 
ikke havde sluttet sig til oprøret, at fortsætte deres 
pligter som levitter. Dommen over Kora og hans 
forsamling blev gennemført i godhed for at gøre 
det muligt for mange andre mennesker at opnå 
frelse. 

Til sidst åbnede jorden sit gab, slugte dem og 
fortærede dem med ild. Det viser, hvor alvorlig 
en synd det er at gøre oprør mod gudelige 
mennesker, og Gud forhindrede derfor yderligere 
onde handlinger, før de fandt sted. 

Det er i sig selv knusende at skulle udføre en 
dom. Men hvis den fører til frelse for mange andre 
mennesker og dermed opnår Guds forsyn, så lader 
Gud den fi nde sted. 

Guds retfærdighed siger: ”Syndens løn er død.” Men 
Gud ønsker ikke at bringe dom over folk, hvis de har 
bare den mindste chance for at opnå frelse. Det var 
derfor, Gud ransagede Sodoma og Gomorra med to 
ærkeengle for at fi nde en måde, hvorpå folk i disse byer 
kunne undgå dommen. Men deres synder og ondskab 
var så alvorlige, at dommen var uundgåelig. 

Ikke desto mindre lyttede Gud til Abrahams 

oprigtige bøn og lovede at trække dommen tilbage, 
hvis der var bare ti retfærdige mennesker i byerne. 
Desværre var der ikke engang ti personer, som kunne 
blive frelst. De retfærdige mennesker henviser her til de 
mennesker, som var værdige til at blive frelst. Hvis der 
havde været bare ti retfærdige mennesker, ville Gud 
havde trukket dommen tilbage og givet byerne endnu 
en chance. 

Gud huskede, at Abraham var gået i forbøn med 
kærlighed, og han gav derfor endnu en chance 
til nevøen Lot og dennes familie. Dette er Guds 
oprindelige hjerte, og hans ønske om at give alle 
mennesker en chance og frelse dem. Dette er hans 
godhed og kærlighed. I dommen over Sodoma og 
Gomorra kan vi mærke Guds oprindelige hjerte, og 
hans ønske om så vidt muligt at frelse folk. 

Sag 3. En dom af ild kom over Sodoma og Gomorra (Første Mosebog 18-19).

Gud ønsker at blive ved med at give chancer og frelse folk på alle mulige måder.



Nr. 57  22. oktober  2017 Nanmin  MVidnesbyrd fra Nordamerika4

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

Verdensomspændende Netværk Af Læger
Urim Bøger  

D e n  2 4 .  a u g u s t  2 017  b l e v 
de r  a f hold t  e t  Bø n nem øde  i 
Helligåndens Fylde i Californien 
Manmin Missionscenter i USA. 
Før mødet sagde vejrudsigten, at 
temperaturen ville komme til at 
ligge mellem 30 og 43 grader. Men 
den 24. august var den højeste 

temperatur 26,2 grader, og bønnemødet blev afholdt ved en forfriskende 
temperatur. 

Calgary Manminkirke ligger i Alberta, Canada. Der havde været massive 
skovbrænde, som havde varet i mere end en måned. Det område, der var blevet 
brændt, var på størrelse med Seoul. Der var tåge, og på grund af brænden 
var der fint støv i luften. Beboerne havde ikke været i stand til at se en klar 
himmel gennem to måneder. Men dagen før missionsgruppen ankom, lod Gud 
den søde regn øse ned. Den 25. august, da missionsgruppen kom, var der ikke 
længere fint støv i luften og alle arrangementer blev afholdt i behageligt vejr. 

Den 29. august blev der afholdt et bønnemøde i Toronto Manminkirke, og 
vejrudsigten sagde, at det ville være lidt kold med omkring 19 grader. Men 
Gud satte temperaturen på 26 grader og gav deltagerne det bedste vejr. 

Den 28. august på flyet til Toronto så missionsgruppen en ekstraordinær 
regnbue og en cirkulær regnbue, som omgav flyets vinger (fotos 3 og 4). Da de 
ankom til Washington Manminkirke den 30. august, så de en ekstraordinær 

l y s  o g  l e t 
r e g n b u e , 
d e r  l i g n e d e 
Hel l igåndens 
ild (foto 2). Og 
da de ankom til 
New York den 
1. september, så 
de en cirkulær 
regnbue (foto 
1). 

Temperaturen lå fast på 26 grader, 
og de mange regnbuer var bevis på Guds kærlighed. 

”Jeg blev helbredt for 
hørenedsættelse og lærte at 

være en sand pastor!” 
Pastor Nancy Sharpe-Blizzard, 69 år, 

Kirken Hope of Heaven i USA

”Gud helbredte mig for 
hukommelsestab i sin 

kærlighed”
Broder Luis Estela, 44 år, 

Miami i Florida, USA 

”Min mor og jeg blev 
helbredt for hjertesygdom”

Søster Nancy Velasquez, 59 år, 
Den Kristne Amerikanske 

Evangeliske Kirke

For  t o  å r  s ide n  så  jeg  t i l fæld ig v i s 
GCN, mens jeg kiggede på kr istne TV 
stationer. Dr. Jaerock Lees prædikener 
var forbløffende underfulde. Han sagde til 
seerne, at de skulle leve retfærdige liv, og 
han talte om synden. 

Jeg indså, at en pastor rent faktisk bør tale 
frimodigt om retfærdighed og synd. Da jeg 
læste Dr. Lees bog Himlen, besluttede jeg 
mig for at blive en sand pastor og hellige 
mig Herren. 

Jeg havde hørevanskeligheder på grund 
af Menieres sygdom. Jeg havde svært ved 
at høre, når jeg talte med andre. Jeg sagde 
altid til dem, at de skulle tale højere, og jeg 
skruede op for lyden, når jeg talte i telefon. 

Men den 24. august 2017 blev jeg helbredt 
for  den ne sygdom, da Pastor  Heesu n 
Lee bad for mig med et lommetørklæde 
under bønnemødet i Californien Manmin 
Missionscenter (Apostlenes Gerninger 19:11-
12). Jeg begyndte at høre klart på begge 
ører! Jeg blev helbredt. Jeg begyndte at høre 
ordentligt, når andre talte, og jeg har ikke 
længere brug for at skrue op for lyden på 
min telefon. Halleluja!

Hvis jeg havde gået med høreapparater, 
ville det ikke være et godt eksempel på troen 
overfor medlemmerne af kirken. Jeg takker 
og ærer Gud, som helbredte mig og fører 
mig til at vidne om den sande tro som sand 
pastor. 

I 2014 lærte jeg Manmin Centralkirke at kende 
via Enlace TV (en førende kristen TV-station 
for spansktalende mennesker). Dr. Jaerock Lees 
prædikener var virkelig rørende, og gennem 
serierne af prædikener ”Budskabet fra korset”, 
”Målet af tro”, ”Kærlighedskapitlet” og ”Godhed” 
blev jeg velsignet i høj grad. Min kone, Jessica, og 
jeg registrerede os på internettet og blev en del af 
flokken hos Manmin i 2015. 

D e n  31 .  a u g u s t  2 017  k o m  M a n m i n 
Verdensvejledningspastor Heesun Lee t i l 
Washington Manminkirke for at gennemføre et 
bønnemøde i Helligåndens fylde. Min kone og 
jeg deltog med længsel og fik den gave at tale i 
tunger. Vi mærkede Guds varme kærlighed og 
blev virkelig lykkelige. Efter mødet begyndte min 
dårlige hukommelse at bedres. Min kone blev også 
fri for stres og mentalt pres, hvilket hun ellers 
havde lidt under, og nu føler hun sig lykkelig og 
taknemmelig. Halleluja! 

Den 31. august blev jeg ført til et bønnemøde, 
som blev afholdt i Washington Manminkirke ved 
pastor Carlos. Pastor Heesun Lee bad for mig med 
lommetørklæder, som Dr. Jaerock Lee havde bedt 
over (Apostlenes Gerninger 19:11-12). Efter mødet 
skete der noget forbløffende for mig. 

Jeg havde ikke været i stand til at bevæge mig 
frit omkring, fordi jeg var svimmel og havde 
ringen for ørerne. Jeg havde også taget medicin 
for min hjertesygdom. Men da jeg sang ved 
Manmin Lovsang, forsvandt svimmelheden, og 
da jeg modtog en bøn med et lommetørklæde, 
blev jeg varm, og den ringen, jeg havde haft i 
mine ører, var fuldkommen væk. Jeg var endda 
overbevist om, at jeg var blevet helbredt for min 
hjertesygdom. 

Min mor Rachel på 78 år deltog desuden i mødet 
med tro, selv om hun havde været på hospitalet på 
grund af hendes hjertesygdom. Da hun modtog 
bønnen med lommetørklædet, blev hendes krop 
stærkere, og hun begyndte at gå og løbe uden 
problemer. Nu kan hun endda gå op og ned ad 
trapper (nedenstående 
foto). Halleluja!

G u d s  k r a f t 
i n d e h o l d t  i  e t 
lommetørklæde er 
virkelig forbløffende. 
J e g  g i v e r  m i n 
d y b t f ø l t e  t a k  t i l 
Her ren, som før te 
mig til Manmin. 
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