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Чествайки 31та годишнина, Централната църква Манмин 
прослави Бога в навечерието на годишнината и свързаните с нея 
служби и събития. Службата и изпълнението в навечерието на 31та 
годишнина бяха проведени в петък, на 11 октомври, 2013. Службата 
и изпълнението за честването на 31та годишнина бяха проведени в 
неделя, на 13 октомври. Всички събития бяха излъчени пряко по 
телевизията GCN така, че можеха да се присъединят хора от около 
10,000 филиали и асоциирани църкви.
Старши пастор д-р Джейрок Лий проповядва послания въз основа 

на Откровения 21:10-11 със заглавие „Нов Ерусалим“, както на 
неделната сутрешна служба, така и на вечерната служба. Той говори 
за трите вида благословии, които Бог е изпратил на членовете на 
Манмин, за да ги води към града Нов Ерусалим (Снимка 1). Той каза, 
че Бог им е дал благословията за разкаяние чрез пожертвованието 
и любовта на Духа; благословията да разбират Словото от сърце и 
благословията, която им позволява да отхвърлят греховете. 
След неделната вечерна служба, която започна в 15 часа, 

изпълнението по случай 31та годишнина на църквата бе предадено 
под надслов „Замъкът на пастира в Новия Ерусалим II“ (Снимка 3). 
Изпълнението беше представено от Комисията за сценични изкуства 
на църквата и продължи около час. То беше подготвено с възхвали 
на Бога, които изпълниха хората с надежда за Новия Ерусалим, най-
красивото обиталище на Небето. Те благодариха за любовта на Бога, 
който ги ръководи към Новия Ерусалим и изпитваха небесна наслада 
и очарование от превъзходния замък на овчаря. 
Д-р Моргулис, президент на американската фондация за духовна 

дипломация, каза: „Изпълнението беше професионално и прекрасно. 
Вярвам, че Господ е позволил всички изпълнители да имат високо-
качествен артистичен живот, защото могат да предадат истинската 
любов на Бога и на Господ и искреното сърце и любов на д-р Лий на 
хората в културата на изпълнението“ (Снимка 2). 
След изпълнението, старши пастор д-р Лий каза: „Нашите 

членове на Манмин увеличиха вярата си като видяха нещата, 
постигнати с вяра, убеденост и подчинение на Словото в Библията 
и получиха много благословии от Бога. Надявам се, че независимо 
дали се храните или пиете и независимо какво правите, ще 
възхвалявате Бога, който е толкова добър.“ След това, той помоли 
хората в и извън Корея да се молят за шестото светилище на 
църквата, светилището Каннан.
На службата и събитието присъстваха хора от 17 страни, 

включително САЩ, Израел, България, Мексико и Кения. Mного 
християнски журналисти и изтъкнати фигури от религиозния и 
политическия свят се събраха, за да отдадат поздравления и да 
честват годишнината (Снимки 6, 7). За църковните членове и техните 
семейства и близки, които бяха поканени, църквата предложи също 
разнообразна храна и на честването имаше специални фото сесии, 
които донесоха много щастие на всички (Снимки 8, 9, 10).
По време на петъчната вечерна служба на 11 октомври, бяха 

проведени службата и изпълнението в навечерието на честването. 
Д-р Джейрок Лий предаде посланието за мощните дела, които се 
разкриха през 2013 в първата половина на своето изказване. През 
втората половина, Комисията за сценични изкуства представи 
изпълнението в навечерието на честването на годишнината. 
Силата беше представена чрез корейски традиционен танц, 
вокални изпълнения и инструменталното изпълнение на 
оркестъра Ниси. Те отдадоха благодарности и слава на Бога, 
който водеше Манмин за последните 31 години сред множество 
благословии. Точно тогава, под ръководството на водачката Роуз 
Хан, църковните членове предложиха аромата на благодарност 
и слава на Бога, възхвалявайки заедно с посветените на Бога 
песни „Да вървиш с вярата 3“, „Силата 2“ и „Да вървим напред“ 
(Снимки 4, 5).

Вълнуващата сцена на службата и изпълнението 
по случай 31та годишнина на църквата 
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2 Словото на живота – Духовна любов (9)

Любовта не се раздразнява

Някои хора лесно се разгневяват, когато нещата не 
станат така добре, както те искат. Разкриването на 
такива чувства привидно означава да се раздразняваме.
Любовта прави положително човешкото сърце. Oт 

друга страна, гневът наранява човешкото сърце и го 
прави негативно. Той прави също сърцето тъмно. Ето 
защо, ако се разгневите, не може да живеете в любовта 
на Бога и Вашето духовно израстване ще се забави.
Като кара Божийте деца да се разгневяват, врагът 

дявол е способен да направи така, че да се препънат. 
Главните капани, които врагът дявол поставя пред 
Божийте деца, са омразата и гневът. Какво трябва 
да правим, за да имаме духовна любов, която не е 
предизвикана, за да можем да възхваляваме Бога като 
Негови деца?

1. Несъответствията между представянето на 
правилно възмущение и да бъдем раздразнени 
Да бъдем раздразнени не означава само да се ядосаме, 

да викаме, да проклинаме и да бъдем буйни. Ако 
Вашето лице се изкривява, ако Вашето изражение се 
променя и ако Вашият начин на говорене става рязък, 
всичко това е проява на раздразнението. Въпреки че 
степента е различна във всеки случай, това е външният 
израз на омразата и отрицателните чувства в сърцето. 
Това не означава, че само като видим външния вид 
на човека, можем да го критикуваме или осъждаме, 
мислейки, че е разгневен. Само Бог може да чете 
правилно сърцата и никой друг.
В Матей, Глава 21, Исус изгонил хората, които 

продавали неща в Храма. По онова време, хората 
обменяли пари на масите или продавали или купували 
добитък на или от хората, които идвали в Храма на 
Ерусалим за Пасхата.
Исус бил толкова внимателен, че не се карал, не 

крещял и дори никой не можел да чуе гласа Му на 
улиците. Въпреки това, виждайки ситуацията в Храма, 
отношението Му изцяло се променило. Той направил 

един камшик от въжета и изгонил добитъка. Преобърнал 
масите на обменителите на пари и продавачите на 
гълъби.
Когато светските хора видяли този Исус, те вероятно 

помислили, че Той бил разгневен. Въпреки това, Той не 
бил разгневен по онова време, а изпитвал основателно 
възмущение. Накарал ги да разберат, че прегрешението 
да оскверняват Божия храм не може да бъде прието, 
макар и да служи за добра цел. Такъв вид основателно 
възмущение е резултатът от любовта към Бога, който 
усъвършенства любовта с Неговото правосъдие.
Както гласи Марко Глава 3, в Съботен ден, Исус 

срещнал един човек в Синагогата, който имал 
изсъхнала ръка. Хората Го наблюдавали, за да видят 
дали щял да излекува човека в Събота, за да Го обвинят 
в нарушение на свещения ден. Исус познавал сърцата 
на хората и попитал: „Позволено ли е да се прави 
добро в съботен ден, или да се прави зло? Да се спаси 
ли живот, или да се погуби?“ (Maрко 3:4) Tогава не 
отговорили нищо.
В онези дни, злите хора непрекъснато се опитвали да 

осъдят и да убият Исус, който правил само добри дела. 
Ето защо, Исус понякога ги упреквал със силни изрази, 
защото искал да се осъзнаят и да се откажат от греха. 
По същия начин, основателното възмущение, което 
Исус показал към Фарисеите и Писарите произлизало 
от Неговата любов, с която искал да ги събуди и да 
ги поведе към живот. Ето защо, раздразнението и 
показването на основателно възмущение са различни 
неща. Само когато човек е станал свят и изобщо няма 
грях, упреците и порицанията му дават живот на 
душите.

2. Защо хората се раздразняват?
На първо място, хората се раздразняват, защото 

другите не са съгласни със собствените им мисли и 
сърца. Всички вие имате различно сърце и различни 
идеи, защото сте отгледани в различни обкръжения, 
среди и начин на възпитание. Всеки човек има различна 
етика и критерии за осъждане. Винаги ще изпитвате 
негативни чувства, ако искате другите да отговарят на 
Вашите критерии.
На второ място, вие се раздразнявате, когато другите 

не ви се подчиняват. Ако заемате ръководен пост 
или мислите, че сте по-добри с нещо, може да искате 
другите да ви се подчиняват. Разбира се, нормално е 
за подчинените да уважават своите ръководители и да 
спазват реда и йерархията на властта, но не е правилно 
да ги принуждаваме да се подчиняват. Не е правилно 
ръководителят да използва само насилие, за да накара 
подчинените му да следват неговите идеи, независимо 
от собствените им възгледи. 
Хората могат да се раздразнят, ако са наранени или 

третирани несправедливо. Когато някой изпитва омраза 
към тях без причина; когато изпитат дискриминация; 
когато подчинените им не работят, както те искат или 
според инструкциите им; когато другите говорят грубо 
или ги обиждат; всички тези неща лесно могат да 
предизвикат раздразнението им. 
Негативното чувство отначало се заражда в сърцата 

на хората, преди действително да бъдат раздразнени. 
Думите или действията на другите първо стимулират 
чувствата им, които след това намират външен израз. 
Tоест, само една стъпка ви разделя от раздразнението, 
ако чувствата ви са засегнати. Не можем да живеем 
в Божията любов, когато сме раздразнени и това има 
негативно въздействие върху духовния ни растеж. Не 
можем да се променим в истината, докато изпитваме 
такива зли чувства.

3. Последствието за хората, които се раздразняват 
Елисей получил два пъти повече вдъхновение от 

своя учител Илия и също изпълнил повече дела на 
Божията сила. Благословил една бездетна жена, за да 
зачене, съживил мъртвите, излекувал болните от чума 
и предизвикал вражеските армии с молитва. Показал 
Божията сила по удивителен начин. Елисей умрял от 
болест, въпреки великите дела, които извършил през 
живота си. Каква била причината за това?
Случило се едно произшествие, когато Елисей отишъл 

във Ветил. Малките деца излезли от града, подигравали 
му се и му се присмивали с думите: „Качи се, плешиве! 
Качи се, плешиве!“ в 4 Царе 2:23, защото Елисей имал 
малко коса и не бил много привлекателен на външен 
вид. Казал им любезно да не го правят повече, но те 
продължили да го закачат. Когато не можел повече да 
търпи, той ги проклел. Две женски мечки излезли от 
горите и за един момент разкъсали 42 от децата.

Tози инцидент се случил заради жестоките 
подигравки на децата, но това показало също, че 
Елисей имал злина и негативни чувства в сърцето 
си. Произшествието било свързано със смъртта му 
от болест, което показва, че ние като Божий деца, не 
трябва да бъдем раздразнени. Яков 1:20 Гласи: „Защото 
човешкият гняв не върши Божията правда.“

4. За да не бъдем раздразнени
Пружината добива повече енергия и сила в натиснато 

състояние, затова „изскача“, когато изведнъж я 
отпускаме. По подобен начин, ако просто задържате 
гнева си, може да пропуснете един кризисен момент, 
но някой ден гневът ви ще избухне. За да не бъдем 
раздразнени, трябва да отхвърлим негативните чувства, 
които предизвикват раздразнение в сърцата ни. Това не 
е потискане на чувствата, а освобождаване от всички 
негативни чувства, да нямаме такива, които да потискаме 
и да изграждаме добрина и любов в сърцата си. 
Разбира се, не можем просто да отхвърлим 

негативните чувства и да изпълним сърцата си с 
добрина и любов за един ден. Трябва да опитваме всеки 
ден, непрекъснато. Първо, когато се сблъскваме със 
ситуация на раздразнение, трябва да се научим да не 
се разгневяваме. В такава ситуация, призовавам ви да 
отделите време и да се замислите каква полза бихте 
имали ако се разгневите. Тогава няма да съжалявате по-
късно и да изпитвате срам.
Ако изчакаме търпеливо да постигнем духовна 

любов с помощта на Светия дух, по-късно ще можем да 
отхвърлим негативните чувства, които ни раздразняват. 
Честотата на раздразнението е сведена от десет на девет, 
осем и т.н. пъти. По-късно ще останете спокойни, дори 
и когато някой ви причинява проблеми. 
Скъпи братя и сестри, проявявате ли търпение с 

братята и сестрите, дори и в ситуация, която може да ви 
раздразни в църквата, но лесно се разгневявате вкъщи 
или на работното място? Бог не живее само в църквата! 
Бог ни приема като Негов храм и винаги обитава в нас. 
Той вижда разума и мислите на всеки човек винаги и 
навсякъде. Моля се в името на Господ да благодарите на 
Бога със святи думи и дела.
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„[Любовта] не безобразничи, 
не търси своето, не се раздразнява, 

не държи сметка за зло.“ 
(1 Коринтяни 13:5)

Старши пастор д-р Джейрок Лий
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„Намерих най-голямото щастие в 
Централната църква Манмин“

Нека разгледаме някои от свидетелствата на хора, които посетиха Манмин, за да честват 31та годишнина на църквата. 

Присъствах на Международната християнска медицинска конеференция, 
която се проведе в Найроби, Кения с домакин Световната християнска 
мрежа на лекарите. Впечатлих се от случаите на изцеление, извършени чрез 
делата на Духа. От тогава получавам благословия, слушайки проповедите 
на д-р Джейрок Лий, проведени по Интернет. Посетих Централната църква 
Манмин в този случай, за да науча какво означава един свят живот от личен 
опит. Успях да почувствам и да науча за праведния живот докато наблюдавах 
членовете на религиозни служби, по време на молитва и в нагласата на 
съзнанието, отношението и дейностите на службата и значимостта.
Чувствах се сякаш съм на Небето, докато наблюдавах изпълнението за 

честване на 31та годишнина на църквата. Осветлението, декорите и сцената 
допринасяха за небесната красота и събуждаха надежда за Небето. Когато видях 
мощните дела, представени чрез сладката вода Манмин и аквариума, където 
сладководните и соленоводните риби живеят заедно, получих вяра, с която 
всичко е възможно, ако Бог е с мен.
Впечатляващо беше да видя Срещата за молитви Данаил, която се провежда 

всяка вечер и Петъчната вечерна служба. Възхищавах се на хилядите членове на 
църквата, които се молят и извършват тази служба от късна нощ до зазоряване. 
Предлагам доброволно медицинско обслужване в моята църква. Преливам от 
радост, мислейки за разпространяване на светото евангелие, изпълнен с вяра, 
надежда и любов към членовете на моята църква!

Благодарение на моето превръщане от индуизма в християнството, 
аз изпитвах повече ентусиазъм да проповядвам евангелието на 
идолоклонниците. Един мой приятел, пастор Нишан Куурей, ме запозна 
с Централната църква Манмин и от този момент получавам големи 
благословии чрез авторитетните послания на д-р Джейрок Лий, който 
ясно и духовно обяснява за Божието слово от Битие до Откровение.
Въпреки, че моето посещение в Манмин беше кратко, аз осъзнах по 

какъв начин овчарят трябва да обича стадото и да му служи. Любовта на д-р 
Джейрок Лий към душите и неговата скромност трогнаха много сърцето ми. 
Той водеше всички църковни членове с любов. Tе също чувстваха любовта 
му и го следваха със сърцата си.
Бях впечатлен също от светлия и чист храм и от църковните членове, които 

се покланяха с дух и с вяра, молиха се непрекъснато и се стремяха да станат 
святи. Изненадващо, когато посетих центъра за сладка вода Муан, където 
солената морска вода беше превърната в сладка вода с Божията сила, аз 
дори изпитах лечебната сила на Бога върху артрита на коленете ми. Заради 
болката в коленете, аз не можех да се навеждам, но сега нямам никакви 
проблеми с коленете. Алилуя!

Научих за духовенството на Манмин чрез пастор Уорафон в църквата 
Чай Пракан Манмин в Тайланд. След това получих възможности да 
преведа книгите на д-р Джейрок Лий Посланието на Кръста, Небето 1 
& 2 и Ад на езика на народа Лаху. Книгите разкриват тайните в Словото 
на живота и ги обясняват по разбираем начин, така че бях впечатлен 
много докато ги превеждах.
Бих искал да проповядвам светото евангелие на населението Мианмаресе 

и Лаху в Лаос. Няколко души Лаху, които преминаха националната граница, 
получиха копие на книгата Посланието на Кръста и я прочетоха. Получиха 
много благословии. В резултат на това, много от хората Лаху ме помолиха да 
проведа семинари и да проповядвам светото евангелие.
Провеждам молитвена служба всяка нощ и проповядвам светото евангелие 

на вярващите по време на молитвени служби. Те полагат големи усилия 
да живеят според Божието слово и нашите служби, възхвали и молитви 
са изпълнени с пълнотата на Светия дух. Преди това ходиха при шамани, 
когато се разболяваха, но сега престанаха да ги посещават и вече дори не 
взимат лекарства. Лекуват се с вяра. 
Отдавам сърдечни благодарности на д-р Лий, който ни ръководи да 

притежаваме истинска вяра чрез ценните послания на живота. Желая да 
преведа всички книги на д-р Лий на езика Лаху и да ги предам на хората 
Лаху в Тайланд, Мианмар и Лаос.

Чрез членовете на църквата разбрах Чрез членовете на църквата разбрах 
какво представлява святият живот какво представлява святият живот 
Д-р Анел Гуадарама Перез, 
педиатър-хирург от Мексико 

Научих по какъв начин овчарят Научих по какъв начин овчарят 
трябва да обича стадото трябва да обича стадото 
Преп. Джиива Соломон Радж, 
Старши пастор в църквата на всички нации в Шри Ланка 

Светото евангелие променя Светото евангелие променя 
планинското племе на народа Лаху  
Пастор Нанаником Касенг, 
Ниран Манмин църква в Тайланд 

Християнският живот на членовете на Манмин ме удиви. Те живеят 
единствено според Библията и вярата им е най-добрата. Мисля, че 
техният начин на живот произтича от коректността на обучението за 
Словото на живота на д-р Джейрок Лий.
Това, което ме впечатли най-много е, че има уважение, служба и любов 

между д-р Джейрок Лий и членовете на църквата. Трогната бях също, че 
въпреки много натоварената си програма, д-р Лий се срещна с нас и служи 
на всеки един от нас с щедрост и скромност.
Изпълнението по случай честването на годишнината на църквата 

беше много вълнуващо. То беше интересно и с голям професионализъм. 
Имаше изключително духовно качество и Духът ме разчувства дълбоко. 
Ентусиазмът и всеотдайността на младите изпълнители за прослава на Бога 
също трогнаха сърцето ми. Изпълнението не беше замислено с човешкото 
въображение, а с отдадено от Бога съдържание и затова беше представено с 
великата любов на Бога.

Изпълнението по случай честването ме 
развълнува!развълнува!
Д-р Любка Танчева, асистент професор в Института по 
невробиология в Българската академия на науките

ме ме 
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„Божията любов за индийския 
народ е безкрайна“ 

Елдър Целиах Ебенезер (Президент на сдружението за молитва на индустриалните служители в Ченай, Индия)

Родих се в богато християнско семейство в област 
Мадурай в индийския щат Тамил Наду. Обичах много 
спорта и исках да бъда борец, но обучението на моите 
родители в доброта и техният примерен живот ме накара 
да се посветя на Господ.
Ръководя огромна производствена фирма за клапани – 

Greenfi eld Engineering – и провеждам моето духовенство 
като служа като президент на сдружението за молитва на 
индустриалните служители. Имаме финансирани местни 
пастори и мисионери и помогнахме на добре-известни 
проповедници от чужбина да извършват мисии в Ченай.

Добих сигурност, че д-р Джейрок Лий е истински 
служител на Бога, в резултат на неговата обединена мисия 
в Индия през 2002 г.
Един ден през 2002 г., чух от един мой познат, пастор 

Оуен Робъртс, че ще се проведе мисия с оратор д-р 
Джейрок Лий. Работих като председател на Комисията 
за разгласа на мисията и известявахме за мисията чрез 
множество различни видове медии, включително 
телевизията и пресата.
Обединената мисия в Индия на д-р Лий през 2002 

г. привлече повече от 3 милиона души. Това направи 
история в индийското християнство и прослави Бога в 
голяма степен. Въпреки че имаше множество затруднения 
и прекъсвания от други хора, те всички участваха в 
подготвителния процес за Божийте благословии.
В частност, Taмил Наду издаде нареждане за забрана 

на насилствената промяна на вярата точно преди 
мисията. Това беше изпитание за голямата вяра не само за 
пасторите, които се подготвяха за мисията, но и за много 
християни. Изглежда нямаха избор, освен да се откажат; 
въпреки това, д-р Лий продължи с мисията само с вяра.
Последствието беше невъобразимо; мощните дела на 

Бог, знаменията и чудесата преливаха и безброй души 
приеха Господ и получиха изцеление чрез посланията и 
молитвата на д-р Лий. Tе отдадоха слава на Бога. Видях 
мисията да продължава в ръката на абсолютната помощ 
на Бога.

Духовенството на Манмин в Индия беше организирано 
за разпространяване на светото евангелие и на мощните 
дела 
След мисията, получих по-силна вяра и повече 

ентусиазъм да разпространявам евангелието. На края, 
духовенството на Манмин в Индия беше организирано с 
пастор Джосеф Хан, който служеше в църквата Манмин 
в Ченай. От тогава, проповядваме светото евангелие 
и силата на Бога чрез провеждане на семинари на 
пасторите, организирани от сдружението за молитва на 
индустриалните служители. Тъй като работех за Господ, 
получих благословии в бизнеса и по-активно извършвах 
моето духовенство.
Посетих два пъти Централната църква Манмин и 

получих множество благословии. Когато се върнах вкъщи, 
разказах новините за църквата, духовните послания на д-р 
Лий и книгите му на моите близки и роднини. В резултат 
на това, племенниците ми, които са пастори, проявиха 
желание да посетят Централната църква Манмин – 
сцената на могъществото.

Отново бях възхитен от силата на д-р Лий по време на 
лятното оттегляне за молитва на Манмин през 2013 г.
През август 2013 г., участвах в лятното оттегляне за 

молитва на Манмин 2013 и изпитах удивителната сила 
на Бога. Семинарът започна в 19:30 ч., на 5 август. След 
като изпълнителите на Манмин представиха специално 
изпълнение и докато председателят представяше оратора, 
паднаха няколко капки дъжд. След това започна да вали. 
Д-р Лий остана неподвижен, дори и в дъжда, както и 
членовете на църквата.
В този момент си спомних за обединената мисия в 

Индия през 2002 г. и се изпълних с неизразима емоция. 
Точно тогава д-р Лий проповядваше в пороен дъжд 
в третия ден от мисията. По онова време, това беше 
благословия, защото хората в Ченай страдаха от недостиг 
на вода в продължение на десет месеца. Поради тази 
причина, присъстващите слушаха внимателно посланието 
с радост, вместо да си отидат. След неговата проповед, 
той се помоли за болните от сцената и много хора 
свидетелстваха за тяхното изцеление чрез молитвата за 
болните. Много хора наблюдаваха сцената по телевизията 
и дойдоха на мисията, която се проведе на следващия ден, 
където беше препълнено с безброй хора.
Спомените нахлуха в съзнанието ми и се изпълних с 

очакване с мисълта: „Какви благословии ще получим?“ 
Наблюдавах д-р Лий с голямо внимание. След 
представянето на председателя, д-р Лий смело се помоли 
на Бога: „Дъжд, спри. Дъждовни облаци, разпръснете 
се! Небе, стани видимо и нека се появят звезди!“ Tогава 
започна семинарът.
Малко след това, изненадващо, черните облаци се 

разпръснаха, спря да вали, синьото небе се проясни и се 
появиха звездите. Бог ни изпрати прохладен вятър, който 
изсуши мокрите ни дрехи. Алилуя! След посланието, 
д-р Лий се помоли за болните и за всички присъстващи. 
Mного хора бяха излекувани от всякакви видове болести 
и свидетелстваха за това. Племенниците ми също бяха 
излекувани, което ме развълнува още повече. 

Посредством молитва, пастор Виктор Селван беше 
излекуван от 22-годишна болест и пастор Симон беше 
излекуван от високо кръвно налягане, което го безпокоеше 
в продължение на четири години 
Пастор Виктор Робинсън Селван (Събрания на 

Църквата на Бога Zion Garden) получи голяма благословия, 
четейки мемоарите на д-р Лий Опитване на Вечния 
Живот Преди Смъртта и всеки ден гледа телевизията 
GCN. В продължение на 22 години изпитваше натрупване 
на пикочна киселина (загуба на протеини) в коленните 
стави, които бяха постоянно подути заради подаграта и 
изпитваше силна болка. Трябваше също да контролира 
състоянието на тялото си, хранейки се със зеленчуци, 
защото месото като пилешко и говеждо образуваше 
повече урат в тялото му и предизвикваше по-голямо 
подуване на краката му.

Bъпреки всичко, болката му изчезна, когато получи 
молитвата с вяра на д-р Лий. Той можеше да се изкачва 
и да слиза по стълбите безболезнено, както и да се 
храни безпроблемно с пилешко и говеждо месо. Не 
изпитваше никаква болка. Пастор Сатия Муути Симон 
Пол (Духовенство за утеха на Исус) беше излекувана от 
четири-годишна болест с високо кръвно налягане и стана 
по-уверена в духовенството на Манмин с благодарности 
на Бога.
Срещнах се с голям брой чуждестранни пастори, но 

този, когото най-много уважавам и обичам, е д-р Джейрок 
Лий. Много пастори и вярващи в Индия все още помнят 
д-р Лий и мисията му и говорят за нея. Отдавам всички 
благодарности и слава на Бога, който иска всички хора 
да бъдат спасени, обича повече от 1.2 билиона души 
от хората в Индия и им позволи да срещнат истинския 
пастир.

Силата на сладката вода Муан… Eлдър Ебенезер, 
неговите племенници заедно с: (от ляво на дясно 
– Пастор Симон, Преп. Даниел Ален Робинсън и 
съпругата му, Елдър Ебенезер, пастор Виктор Селван)


