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По време на неделната вечерна 
служба на 5 януари, 2014 г., около 
8800 пастора и църковни служители 
предложиха религиозна служба, 
изразявайки чувство на задължение 
за спасението на душите.
Б еше  о тд а д е н а  с п е ц и а л н а 

възхвала  от  представители  на 
пасторите, заедно с представители 
н а  с л уж и т е л и т е  н а  Л е в и т , 
църковни служители-доброволци, 
старейшини ,  старши  дякони , 
дякони и младши дякони. Всички те 
отдадоха възхвала заедно, викайки: 
„Светото евангелие! Мощни дела! 
Да извикаме!“
Старши пастор д-р Джейрок Лий 

проповядва посланието, озаглавено 
„Истинска  любов“ въз  основа 

на Матей 22:37-40. Той призова 
вярващите  да  проверят  своята 
любов в три насоки: дали обичат 
Бога повече от всичко друго, дали 
спазват словото на пастора и дали 
имат истинска духовна любов, за да 
постигнат истинска любов.
Той  се  моли  също  за  всички 

служители, за да оставят настрана 
собственото си его, да се променят 
бързо и да станат святи.
Междувременно, служителите 

благодариха за благоволението на 
Бога, който ги направил служители 
в  църкват а ,  която  изпълнява 
провидението за края на времето и 
те бяха решени да работят предано 
от все сърце, с целия си живот и 
воля.

Тук  е  бъдещето  на  Манмин  в 
детските  и  студентски  неделни 
училища, където бяха назначени 
нови  директори :  Студентът  от 
Семинарията  Хюнджин  Ким  за 
децата и студентът от Семинарията 
Джеюнг  Лий ,  за  студентите .  От 
началото на 2014  г. преподавателите 
и  с туд ентит е  с е  обединиха  с 
директорите  и  изпитват  голяма 
радост.
Учителите възприеха правилната 

нагласа да се справят с децата от 
двамата нови директори. Те им се 
подчиняват само с „Да!“ и „Амин!“
Дякон Шинуу Ю, ръководител 

на Асоциацията на учителите на 
студентското неделно училище каза: 
„Изпълнявах задълженията си въз 
основа на моя опит, но започнах да 
се стремя да говоря със студентите 
със сърцето на пастор. Така, както 
тече електричеството при включване 
на генератора, аз се изпълних с Духа 
и сега тече щастието чрез новия 
директор.“
Също така, децата и студентите 

промениха нагласата си по време на 
религиозните служби и съботната 
религиозна  служба  за  студенти 
привлича все повече и повече от 
тях.

Първата седмица през 2014 г. беше изпълнена 
с красивия аромат на набожността!

По време на религиозната служба на пасторите и църковните служители 2014 г., старши пастор д-р Джейрок Лий (Снимка 1) предаде Божието учение, казвайки ни да обичаме Бога 
повече от всичко друго и да обичаме нашите близки като тялото ни със заглавието „Истинска любов“. Пасторите, служителите на Левит, старейшините, старши дяконите, дяконите и 
младши дяконите отдадоха заедно специална възхвала (Снимки 2, 3). Тази религиозна служба послужи като възможност за тях да вземат решение да станат духовни борци, които 
заслужават да постигнат провидението за края на времето (Снимка 4).

Ново начало за детските и 
студентски неделни училища
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Религиозна служба на пасторите и църковните служители 2014 г.



2 Словото на живота – Духовна любов (12)

Любовта се радва с истината

Ако обичаме Бог, не действаме с неправедност, а в 
истината. Също така се радваме с истината. Любовта 
е активен израз на радостта с истината.
Йоан 14:6 гласи: „Исус му казва: Аз съм пътят, и 

истината, и животът; никой не дохожда при Отца, 
освен чрез Мене.“ Както е записано в стиха, истината 
се отнася за Исус Христос и истината е евангелието и 
Божието слово, записано в 66-те книги на Библията.
Ако обичаме Бога и получим любов от Него, не 

можем да не се радваме с Исус Христос и с делото на 
евангелието, в което се представя Божието царство. 
Какво точно означава да се радваме с истината?

1. Да се радваме с истината
1) Това е да се радваме с „евангелието“
„Евангелието“ е „добра новина“, това е добрата 

новина, че сме спасени чрез Исус Христос и ще 
отидем на небесното царство. Много хора търсят 
истината през вековете и във всички страни. „Каква 
е целта на живота? Какво означава стойностният 
живот?“ За да получат отговори на тези въпроси, те 
изучават идеи и философия или се опитват да получат 
отговорите чрез религия. Хората могат да получат 
истината и да отидат на Небето само чрез Исус 
Христос, който е истината.  
Чули сме това евангелие, приели сме Исус Христос, 

получили сме спасение и сме спечелили вечен живот. 
След като бъдем простени за греховете ни чрез кръвта 
на Господ и нашето бъдеще се премести от Ада в Рая, 
можем да разберем значението на живота и да водим 
стойностен живот. Ето защо е очевидно, че можем да 
се радваме с евангелието. 
Хората, които се радват с евангелието, ще го 

предават ревностно и на другите. Ще изпълнят 
отдадените им от Бога задължения и ще работят 
предано за разпространение на евангелието. 1 
Тимотей 2:4 гласи: „Бог иска да се спасят всичките 
човеци и да достигнат до познание на истината.“ 

Тъй като знаете Божията воля, Вие се радвате, когато 
хората слушат евангелието и броят на спасените 
души нараства чрез приемането на Господ. 
Някои хора завиждат на другите, когато покръстват 

много хора и получават обилни плодове. Някои 
църкви завиждат, когато други църкви растат и 
възхваляват Бога. Tова не е „радост с истината.“
Ако имаме духовна любов в сърцата си, ще се 

радваме, когато виждаме, че Божието царство се 
постига в голяма степен. Също така, ние се радваме с 
някого, който е по-предан и получава повече плодове 
от нас, сякаш са наши собствени плодове. Ще се 
радваме заедно, когато виждаме църква, която расте 
и е обичана от Бога. Това е сърцето на радостта с 
евангелието, която произлиза от духовната любов.

2)  Означава  да  се  радваме  с  всичко ,  което 
принадлежи на истината
Означава да се радваме, когато виждаме, чуваме и 

правим нещата, които принадлежат на истината, като 
доброта, любов и справедливост. Хората, които се 
радват с истината, се трогват дори от малки дела на 
добрината. Тъй като цялото Божие слово е истината, 
те признават, че то е по-сладко от мед. Ето защо, 
обичат да слушат проповедите и да четат Библията по 
всяко време. Радват се да изпълняват на дело Божието 
слово.
Например ,  Божието  слово  гласи :  „Служете , 

разбирайте и прощавайте“ и те с радост спазват 
Словото. Хората, които спазват тези думи, не обичат 
да мразят, да бъдат ревниви и завистливи, да осъждат 
и да критикуват другите. Ето защо хората, които 
се радват с истината, са щастливи, когато другите 
са добре. Те не са ревниви. Немислимо е за тях 
да мислят лоши неща като: „нещо лошо трябва да 
се случи с този човек“ или да се наслаждават на 
нещастието на другите.
Те се натъжават, когато виждат да се случва 

нещо нередно. Също така, хората, които се радват 
с истината, обичат сърцето, което принадлежи на 
добрината, като неизменни сърца, праведност и 
интегритет. Радват се с добри думи и добри дела. 
Виждайки  тези  деца ,  Бог  ще  ликува  за  тях 

радостно, както е записано в Софония 3:17: „Господ 
твой Бог е всред тебе, Силният, който ще те спаси; 
Ще се развесели за тебе с радост, ще се успокои в 
любовта Си, ще се весели за тебе с песни.“
Има ли някой, който е натъжен, мислейки, че Вие 

в действителност не се радвате изцяло с истината? 
Може да проверите себе си, но не е нужно да се 
обезсърчавате или разочаровате. Ако направите 
всичко възможно, Богът на любовта счита дори това 
усилие за радост с истината.

3) Означава да вярваме в Божието слово и да се 
опитваме да го спазваме
Рядкост е да намерим човек, който може да се радва 

само с истината от началото. Според степента, в която 
има тъмнина и неистина в нас, можем да мислим 
за лоши неща или да се радваме с неправедността. 
Едва когато се променим с времето чрез Словото и 
молитвата и отхвърлим изцяло неправедното сърце, 
можем изцяло да се радваме с истината. До тогава, 
трябва да се опитваме упорито.
Например ,  не  всички  християни  изпитват 

следното :  „О ,  аз  съм  толкова  щастлив /а  да 
посещавам религиозната служба.“ Що се отнася 
до новите вярващи или хората със слаба вяра, те 
може да се чувстват изморени или сърцата им да 

са другаде. Пристигането в храма и присъствието 
на религиозната служба е усилието да се опитваме 
да спазим Божието слово. То е също радостта с 
истината. Защо се опитват по този начин? Опитват се, 
за да получат спасение и да отидат на Небето. 
Ние чуваме словото на истината и вярваме в Бога, 

вярваме, че има съд и че съществуват Рая и Адът. 
Знаем също, че всички ние получаваме различни 
награди  на  Небето .  Ето  защо  се  опитваме  по-
старателно да станем святи и да работим предано в 
целия дом на Бога. Макар и все още да не се радвате 
100% с истината, ако правите всичко възможно 
според Вашата мярка на вярата, това означава да се 
радвате с истината.

2. Благословията се отдава, когато изпитваме глад и 
жажда за истината
Божите деца не се радват в неправедността, а се 

радват с истината. Това е, защото само истината има 
изключителната сила да поднови всички неща в нас и 
да ги направи красиви.
Според степента, в която слушаме евангелието, 

тоест истината и живеем според нея, можем да се 
променим по-съвършено в Божи деца. Лицата ни ще 
светят от радост, защото сме изпълнени с надежда 
за Небето и с духовна любов. Колкото повече се 
променяме с истината, толкова повече любов ще 
получим от Бог и от други хора. Ето защо животът ни 
ще се изпълни с щастие. 
Трябва да се радваме с истината. Освен това, трябва 

да изпитваме глад и жажда за истината. Ако изпитвате 
жажда и глад психологически, Вие ревностно ще 
желаете да се храните и пиете. Когато копнеем за 
истината, трябва да я желаем по този начин, за да се 
променим бързо в хора на истината. Трябва да водим 
живот, в който винаги се храним и пием от истината. 

„Да се храним и да пием от истината“ означава да 
пазим Божието слово в сърцата си и да го прилагаме 
на практика. Божието слово, което е истината, 
представя  ключове  за  разрешаване  на  трудни 
проблеми в живота ни, тайни за благословията 
и начина за спасение и вечен живот. Ето защо, 
благословиите следват, когато го спазваме.

Скъпи братя и сестри, ако истински обичате Бога, 
това ще се прояви външно. Tоест, ще бъдем щастливи 
и спокойни, ако просто видим и чуем нещо за 
истината. Хората ще ни казват: „Изглеждате толкова 
щастлив/а.“ Ще проливаме сълзи от благодарност 
само от мисълта за Бог и за Господ, ще бъдем 
трогнати от малки прояви на добрина и ще проливаме 
сълзи. 
Сълзите, които принадлежат на добрината, като 

сълзите от благодарност и сълзите от тъгуването за 
други души, по-късно ще станат красиви бижута за 
украсяване къщата на всеки един на Небето. Моля 
се в името на Господ чрез Вашата радост с истината, 
животът Ви да е изпълнен с доказателства, че сте 
обичани от Бога.
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„Любовта не се радва на неправдата, 
а се радва заедно с истината“ 

(1 Коринтяни 13:6).

Старши пастор д-р Джейрок Лий
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Господ казал: „Да бъде светлина“Господ казал: „Да бъде светлина“
Битие глава 1 описва Божието творение на небесата и земята. Битие 1:3-4 гласи: 
„И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина. И Бог видя, че светлината беше 
добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.“
Какво представлявала тази светлина? Тъй като по онова време все още нямало 
слънце, това не било слънчева светлина. Каква тогава била тази светлина? Защо 
Бог казал първо „Да бъде светлина“?

Както е записано в Йоан 1:1: „В началото бе 
Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.“ 
Бог съществувал под формата на Слово и Светлина 
(1 Йоаново 1:5). Бог, който бил Светлината, която 
съдържала звука, е Бог на произхода. Светлината 
и звукът, които имат силата и властта на Бога, 
с а  съответно  „Първоначалнат а  светлина“  и 
„Първоначалния глас“.
Бог на произхода планирал човешката култивация 

и започнал да съществува под формата на Бог Баща, 
Бог Син и Бог Светият дух. След това Бог разделил 
първоначалното пространство, където съществувал 
в светлина и глас, в духовно царство и царство на 
плътта.
Триединният Бог създал земята в царството на 

плътта (физическото царство) и започнал Творението, 
когато настъпило времето. На първия ден казал: „Да 
бъде светлина.“ Тогава първоначалната светлина 
обгърнала определено физическо място, на което 
принадлежала  земята .  „Определено  физическо 
място“ тук се отнася за земята, слънчевата система и 
галактиката по време на шестте дни на Творението.
Главната работа на първоначалната светлина, 

която  обгърнала  това  физическо  място ,  била 
„творението“ и затова е наречена „първоначална 
светлина на творението.“ В началото на Творението, 
Той обгърнал земята със светлината на творението 
и всеки ден озвучавал с първоначалния глас на 
творението, създавайки едно след друго всички неща 
на вселената.

Преди всичко, това било, за да представи делата на 
творението в духовния поток на времето, покривайки 
пространството на плътта с духовното пространство. 
Физическият свят се пуснал в потока на физическото 

време  от  първия  ден  на  творението .  От  тогава 
започнала концепцията за съвременния 24-часов ден. 
За да покаже делата на творението в това физическо 
пространство, Бог създал първоначалната светлина 
около физическото пространство, за да бъде покрито 
от духовно пространство. Духовното време тече 
много по-бързо от физическото време. Работите, 
които биха отнели десетки или стотици години според 
физическото време, могли да бъдат свършени само за 
един ден в духовното царство.
Освен  това ,  в  първоначалната  светлина  на 

творението може да се създаде нещо от нищото. В 
пространство, което е покрито с първоначалната 
светлина, управлява духовният закон. Ще бъде 
направено всичко, което Бог пази в сърцето си. Може 
да се създаде нещо от нищото и определена материя 
може да се трансформира в твърдо състояние, течност 
или газ. Когато това физическо пространство е 
обгърнато от първоначалната светлина и покрито с 
духовно пространство, нещата трябва да се направят 
според духовния закон.
Да  вземем  например  нарастването  на  раково 

образование, което внезапно изчезва след молитва 
или ако апендиксът на един човек се е спукал и 
се превърне в перитонит, но болката е изчезнала 
и болният се чувства добре непосредствено след 
молитвата. Според физическия закон, туморът трябва 
да се отстрани с операция. Въпреки това, когато човек, 
който е осигурен от Бога с Божията сила, се моли 
според справедливостта, Бог го покрива с духовното 
пространство. Същото се отнася за всички изцерителни 
дейности. Счупените кости се възстановяват, мъртвите 
нерви се съживяват, дегенериралата тъкан на органите 
става нормална и списъкът продължава. Във всеки 
един случай първоначалната светлина обгръща 
засегнатата част, създава се духовно пространство и в 
него се извършва делото на пресъздаването.

 

На второ място; когато Бог обградил физическото 
пространство с първоначалната светлина, редът и 
принципите били установени в него.
Например, установено било следното правило 

„Земята ще се завърта един път дневно и ще обикаля 
слънцето един път годишно.“ Не само планетите 
от слънчевата система, но също така и безкрайно 
много звезди се движат в определена орбита със своя 
собствена скорост. Въпреки че има безброй звезди в 
небето, те не функционират по произволен и случаен 
начин. Всички те действат съгласно техния собствен 
ред и принципи. Водата замръзва при 0° градуса по 
Целзий, става течна над 0° и кипва и се превръща 
в пара при 100°. Последователността на сезоните е 
пролет, лято, есен и зима.
Всички тези принципи, които са необходими във 

физическото пространство, били установени на 
първия ден. По този начин, Бог установил ред и 
принципи за творенията, които скоро щял да създаде в 
първоначалната светлина на творението на първия ден 
(Йов 38:5).

На трето място, Неговата сила и божествена природа 
били вложени във всички творения.
Божията сила може да съживи мъртвите и да 

допринесе за правилното развитие на живота. Когато 
посадите едно семе в земята, то покълнва и израства. 
Според природния закон, за да покълне едно семе, 
то се нуждае от подходяща почва, вода и слънчева 
светлина. Тъй като в земята е вложена Божията сила и 
Неговата Божествена природа, може да се роди водата, 
слънчевата светлина и всички творения и форми на 
живот.
Първоначалната светлина на творението, която 

обгръща физическото пространство, станала все по-
слаба и по-слаба с опетняването на този свят с грехове. 
Накрая била отстранена с потопа на Ной. Въпреки 
това, светлината, която била вложена във всички 
творения, все още остава и действа като основна 
енергия, която поддържа и подкрепя всички живи 
неща.

Светлината, създадена 
в първия ден на творението, 
е „оригиналната светлина 

на творението“.

Защо Бог обгърнал 
физическото пространство 

с първоначалната светлина на 
творението в първия ден 

на Творението?
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Приех  Го спод  по 
в р е м е  н а  е д н а 
Х р и с т и я н с к а 
м и с и я  з а 
разпространяване 
на  евангелието 
през март, 1990 
г.  След  това  бях 
излекуван от кожно 
заболяване ,  което 
ме мъчеше от няколко 
години. Това послужи като възможност 
да увелича вярата си и станах пастор.
През 2007 г., посетих Събранието 

на  пасторите ,  проведено  в  Хотел 
Нипон  в  Коломбо ,  столицат а  на 
Шри Ланка и научих за д-р Джейрок 
Лий  и  духовенството  на  Манмин . 
Мощните  дела ,  представени  от  д-р 
Лий и литературните материали за тях, 
имаха голям ефект за мен в духовно 
отношение .  От  тогава  се  промени 
нагласата ми като пастор.
Поддържах  приятелство  с  пастор 

Нишан Куурей от църквата Манмин 
в Коломбо и посетих семинарите на 
пасторите в Шри Ланка и мисиите за 
чудните изцерения с пастор Тейсик 
Джил ,  които  се  провеждат  всяка 
година. Когато той се моли за болните 
с кърпичката, на която се е молил д-р 
Джейрок Лий, много хора, включително 
членовете на моята църква, оздравяват 
от различни видове болести и недъзи. 
Преди четири години, църквата ми се 
регистрира като филиал на църквата 
Манмин и от тогава изпита израстване.
През  октомври ,  2013 г. ,  посетих 

Централната църква Манмин в Сеул, 
Южна Корея по време на честването на 
31та годишнина. Много бях развълнуван 
от членовете, които обичат Бог най-
много от всичко и се обединяват в едно. 
Трогнат бях от скромността на д-р Лий 
и от неговата любов към членовете, 
които  се  опитваха  да  му  приличат 
и станах свят с надежда за Небето. 
Мислех ,  че  такъв  трябва  да  бъде 
животът на Небето. По-конкретно, бях 
щастлив да науча повече за Небето чрез 
изпълнението по случай честването на 
31та годишнина.
Уверих се, че д-р Джейрок Лий е 

истински пастор и ще разпространявам 
духовенството  на  Манмин  в  Шри 
Ланка. Отдавам всички благодарности и 
слава на Бог, който ме ръководи по пътя 
на благословиите, тоест, да опозная 
Централната  църква  Манмин  и  д-р 
Джейрок Лий. Алилуя!

Един ден през пролетта на 
1988 г., един мой познат ми даде 
мемоарите на д-р Джейрок Лик 
„Опитвайки от Вечния Живот 
преди Смъртта“. Развълнувах 
се до сълзи, когато прочетох 
книгата. Отидох в Централната 
църква  Манмин  и  по сетих 
петъчната целонощна служба. По 
това време, той проповядваше за 
Йов и посланието му беше много 
дълбоко. То трогна сърцето ми.
След това д-р Лий се появи в 

съня ми, където ме посети и се 
моли за мен. Веднага след като 
получих молитвата му, огънят на 
Духа бе изгарящ и изгори моята 
упоритост, ревност и завист. 
Имах друг сън, в който един 

„Срещнах 
истинския пастор 
в моя живот“

Пастор Вийрамалей Маногаран, 
председател на Сдружението на 

пасторите на Коломбо в Шри Ланка

„Смях цареше 
в квартирите 
на мисионерите 
и членовете от 
задграничните 

клонове“
Старши дякон Айнок Канг 

(възраст 58, 2-14 Енория в Южна Корея)

глас ми каза три пъти: „Докато 
казват: „Мир и сигурност!“, ще 
дойда като крадец.“
През юли, 1988 г., посетих 

отново петъчната целонощна 
служба  и  с е  ре гис т рирах . 
По  онова  време  имах  много 
проблеми в семейния ми живот, 
но радостта и спокойствието 
обладаха сърцето ми от времето, 
когато  осъзнах  любовта  на 
Бог и Господ, докато слушах 
посланията на д-р Лий.
Преди всичко, получих вяра 

и  надежда  за  Небето  и  бях 
благословена да водя изпълнен с 
Духа християнски живот. Така не 
трябваше да се тревожа за моя 
съпруг и единствено се грижих 
за душите, като за мое семейство 
и работих предано за Господ. 
Получих награда за Заслуги като 
изключителен ръководител на 
малка група.
Пр е з  д е к е м в р и  1 9 9 4  г. , 

съпругът ми ни изостави поради 
своята  пристрастеност  към 
хазарта, включително и конни 
надбягвания. Аз го посветих 

в Бога и изпълних ревностно 
задължението си. По-конкретно, 
утешавах църковните членове, 
които бяха останали сами без 
семейство или имаха проблеми 
със  съпрузите  си ,  като  им 
разказах собствената ми история. 
Молих  с е  д а  с е  и з пълн я т 
молитвите им и се грижих за тях 
като за мое семейство.
Пр е з  1 9 9 6  г. ,  б р о я т  н а 

членовете  в  моята  група  се 
увеличи  със  75% и  получих 
н а г р а д а  з а  З а с л у г и  к а т о 
ръководител на група. Съпругът 
ми също се върна пет години 
по-късно и имаше повишена 
вяра. Сега работи предано като 
ръководител  на  малка  група 

и е доброволец за болните на 
инвалидни столове в неделните 
дни.
Съпругът ми, дякон Самсон 

Ким, често проливаше сълзи с 
благодарност за любовта на Бога, 
който му простил за това, че бил 
разточителен син и му позволил 
да води нов живот.
Преди седем години започнах 

да проверявам и да поддържам 
жилищата  за  международни 
м и с и о н е р и  к а т о  е д и н  о т 
президентите на Асоциацията 
на старши дяконите. Поддържах 
жилищата чисти и ги осигурявах 
с ъ с  з а к у с к и  и  я с т и я .  С 
увеличаване броя на жилищата, 
асоциацията на старши дяконите 
и старейшините ги подкрепи 
финансово с много домакински 
прибори .  Се г а  има  с ед ем 
жилища  и  могат  да  почиват 
удобно по време на своя престой.
Централната църква Манмин 

има  приблизително  1 0 0 0 0 
филиала и асоциирани църкви, 
благодарение  на  посланието 
на старши пастор д-р Джейрок 

Лий ,  изпълнено  с  живот  и 
духовенството на силата. Също 
така, много хора бяха трогнати 
от духовенството на Манмин, 
предст авено  чре з  книгите 
и  излъчването  в  медиите  и 
посетиха църквата. Да им служа 
е нещо наистина ценно, което ме 
прави щастлива. 
Съпругът  ми ,  дякон  Ким , 

също ми помага да поддържам 
домакинството и купува с радост 
неща  за  мисионерите .  След 
като мисионерите и членовете 
на международните филиали 
напуснаха, аз заедно с няколко 
старши  дякони  почистихме 
стаите и изпрахме одеялата с 
щастие. Бяхме радостни, защото 

изпитаха любовта на Бога и се 
изпълниха с Духа по време на 
своя престой. Помогнахме им 
да отседнат удобно, считайки 
ги за част от нашето семейство. 
Чувствахме се възнаградени, 
в ижд ай ки  г и  д а  и з пи т в ат 
любовта на Господ от нас и да 
благодарят на д-р Лий. Молих 
се също от сърце за световната 
мисия, когато ги опознах по-
добре.
Не  п р а в и х  н ищо  д ру го , 

освен  да  служа  с  радост  на 
мисионерите  и  членовете  от 
международните  клонове , 
мислейки за голямата любов на 
д-р Лий към тях. Получих също 
голямата награда, Признателната 
з н ач к а ,  о т  цъ р к в ат а  п р е з 
декември 2013 г. Отдавам всички 
благодарности и слава на Бога, 
който ме накара да почувствам 
дълбоката  любов  на  Бащата 
Бог, който желае всички хора 
да  бъдат  спасени ,  срещайки 
различни  хора  от  различни 
нации и изпълнявайки моите 
задължения.


