
Om Witness Lee 
 
Witness Lee föddes i norra Kina och blev uppfostrad i ett kristet hem. När han var 19 år gammal 
blev han fångad av Kristus och överlät sig själv genast till att förkunna evangelium resten av sitt 
liv. Tidigt under sitt tjänande träffade han Watchman Nee, en välkänd förkunnare, lärare och 
författare. Witness Lee arbetade tillsammans med Watchman Nee under hans ledarskap. År 1934 
anförtrodde Watchman Nee Witness Lee med ansvaret för hans förlagsverksamhet under namnet 
Shanghai Gospel Bookroom. 
 
Innan kommunisterna tog över år 1949 sändes Witness Lee av Watchman Nee och hans andra 
medarbetare till Taiwan för att försäkra sig om att det som Herren hade anförtrott dem där skulle 
bevaras. Watchman Nee instruerade Witness Lee att fortsätta utomlands med det tidigare 
förlagsarbetet under namnet Taiwan Gospel Bookroom, som är officiellt erkänd som utgivare av 
Watchman Nees verk utanför Kinas fastland. Witness Lee arbete i Taiwan resulterade i Herrens 
rika välsignelse. Från att de hade varit endast 350 troende som nyligen hade flytt från fastlandet, 
växte församlingarna i Taiwan till 20 000 personer inom loppet av fem år.  
 
År 1962 kände Witness Lee att Herren ledde honom att flytta till USA och där började han 
tjänstgöra i Los Angeles. Under sin 35 åriga tjänst i USA tjänade han i en mängd olika möten 
vecka efter vecka. Han höll samtidigt konferenser under veckosluten och förmedlade därigenom 
tusentals predikningar. Mycket av det han delade har sedan dess publicerats i över 400 boktitlar. 
Många av dessa har blivit översatta till mer än fjorton språk. Han talade offentligt sista gången på 
en konferens i februari 1997 vid en ålder av 91 år.  
 
Han lämnar efter sig en produktiv presentation av sanningen i Bibeln. Hans främsta verk, Life-
study of the Bible, omfattar 25 000 sidor. Det är en genomgång av alla böcker i Bibeln utifrån 
perspektivet av den troendes tillfredställelse och erfarenhet av det gudomliga livet i Kristus genom 
den helige Ande. Witness Lee var även chefredaktör av nyöversättningen av Nya testamentet till 
kinesiska som bär namnet Recovery Version, och han ledde översättningen av samma verk till 
engelska. Recovery Version finns också tillgänglig på ett antal andra språk. Han försåg den med 
ett omfattande antal fotnoter, sammandrag och korshänvisningar med en andlig innebörd. Det finns 
ett radioprogram med hans budskap som går att lyssna på via kristna radiokanaler i USA. År 1965 
grundade Witness Lee Living Stream Ministry, ett icke vinstdrivande bolag som finns i Anaheim, 
Kalifornien och som officiellt presenterar hans och Watchman Nees tjänst. 
 
Witness Lees tjänst betonar erfarenheten av Kristus som liv och den praktiska enheten av troende 
som Kristi Kropp. Eftersom han betonade att man måste uppmärksamma båda dessa delar, hjälpte 
det församlingarna under hans omsorg att växa i det kristna livet och i sin tjänstgöring. Han var 
obeveklig i sin övertygelse om att Guds mål inte är enkelspårig sekterism utan Kristi Kropp. 
Samtidigt började troende samlas som församlingen på sina orter i gensvar till denna övertygelse. 
Under de senaste åren har ett antal nya församlingar uppstått i Ryssland och i många Östeuropeiska 
länder.  


