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Нова програма на GCN „Възпоменание“
Международни мисии, преливащи от знамения, чудеса и мощни дела

По време на Мисията на Светото евангелие в Уганда през 2000 г. хората бяха излекувани от СПИН и множество ендемични болести. Куците започнаха да вървят и да скачат, глухите да чуват и немите да 
говорят. С разгръщане на удивителната сила на Бога, тя бе докладвана по CNN, американски канал за новини. Д-р Джейрок Лий потвърди, че Исус е Спасителят за цялото човечество с неговото послание и 
сила на международните мисии в Пакистан, Кения, Филипини, Русия, Германия, Перу, Демократична република Конго, САЩ, Израел и Естония. (Долу в дясно: Елдър Джони Дж. Ким, MC на „Възпоменание“)
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G C N  ( w w w. g c n t v. o rg )  излъчва 
програми, които проповядват светото 
евангелие и предават мощните дела! 
Новата програма „Възпоменание за 
международните мисии“ е получила 
положителни отговори от зрителите. 
Програмата събужда емоциите от онези 
дни и помага на зрителите да си спомнят 
за  международните  мисии  на  д-р 
Джейрок Лий, където се разкрили велико 
мощните дела на Бога.
Централната  църква  Манмин  бе 

отворена  през  1982 г.  и  след  като 
премина  през  три  изпитания ,  тя 
установи основата за постигане на 
светската мисия. През 2000 г. предприе 
своя втори етап на развитие. Първият 
епизод показва ярко мисията за светото 
евангелие на д-р Джейрок Лий в Уганда 
през 2000 г. чрез придружаващите го 
членове.
Д-р Лий каза на пресконференцията 

преди  мисията: „Ще  видите  колко 
всемогъщ и велик е Бог. Ще видите и 

ще бъдете трогнати лично от великите и 
удивителни дела на Бога.“
Както той каза, голям брой пастори 

бяха променени и излекувани по време 
на семинара на църковните водачи на 
тема „Начини за църковно изцеление“ 
от 5 до 6 юли, 2000 г. От 7 юли и по 
време на три последователни дни, в 
Кампала Парк бе проведена Мисията за 
светото евангелие в Уганда. Песните на 
църковните изпълнители на английски 
и на местните езици и корейският 
традиционен танц бяха представени 
с пълнотата на Духа и бяха приети с 
вълнение от местната публика.
Преди всичко, посланията на д-р Лий 

„Създателят Бог“, „Защо Исус е нашият 
единствен Спасител?“ и „Лечителят 
Бог“ заедно с молитвата му за болните 
причини изключителното провеждане 
на изцелението. Жена, която не беше 
способна да върви в продължение на 
23 години, започна да върви и да скача. 
Краката на един човек бяха с различна 

дължина и на края станаха еднакви! 
Много хора бяха излекувани от сериозни 
изгаряния, полио и удари. В допълнение 
към това, много глухи започнаха да 
чуват, немите да говорят и слепите 
да виждат. Хората бяха излекувани 
от СПИН и много видове ендемични 
болести.
Он е з и ,  ко и т о  с е  о п и т а х а  д а 

възпрепятстват мисиите, съжалиха със 
сълзи, когато видяха невъобразимите 
дела на Божията сила. Мисията в Уганда 
накара хората да разберат, че Божието 
провидение за Манмин е постигнато 
без грешка, въпреки различни видове 
разрушителни действия. Сцените от 
мисията бяха излъчвани по националните 
обществени станции, U-TV и C-TV, от 
първия ден. Няколко информационни 
програми също съобщиха за мисията.

CNN, американски канал за новини, 
също  докладва  за  мисията .  Това 
беше важен момент за осъзнаване на 
влиянието на телевизията и постави 

основата на създаването от Манмин на 
GCN, която в момента се излъчва в около 
170 cтрани.

 „Възпоменание за международните 
мисии“ бе излъчено за първи път на 17 
декември 2013 г. и първите два епизода 
бяха за Мисията за светото евангелие 
в Уганда през 2000 г., която откри пътя 
за духовенството в 54 африкански 
държави. Следващият епизод ще бъде 
за Обединената мисия в Пакистан, 
която разтърси привидно неуязвимата 
ислямска държава с делата на Духа. Ще 
бъде последван също от изумителни 
моменти на Обединената мисия в Индия, 
които привлякли повече от 3 милиона 
хора в преобладаващо индуска страна, 
Обединената мисия в Германия, която 
събуди европейския народ, Обединената 
мисия в Ню Йорк, проведена на Медисън 
Скуеър Гардън в САЩ и Обединената 
мисия в Израел, на която бе обявено, 
че Исус е спасителят в преобладаващо 
еврейска държава.



2 Словото на живота – Духовна любов (13)

Любовта търпи, 
вярва и се надява на всичко

Никой на този свят не мрази думата „любов“. Човек 
може да е щастлив, ако е изпълнен с любов, независимо 
колко труден е животът му. Oт друга страна, хората не 
могат да постигнат истинско щастие, ако нямат духовна 
любов, дори и да имат сигурен живот и финансово 
благополучие. Любовта е неизбежна за хората и 
духовната любов никога не се променя.
Качествата на духовната любов са обяснени в 1 

Коринтяни, Глава 13. Тя гласи, че любовта търпи всичко, 
вярва на всичко и се надява на всичко. Нека разгледаме 
нейното духовно значение и как да постигнем духовна 
любов.

1. Любовта търпи всички неща
След като приемем Исус Христос, ние се опитваме да 

живеем според Божието слово. През това време, може 
да срещнете много неща, които трябва да изтърпите. 
Ако се ядосате или се дразните на другите, ще трябва да 
ги търпите. Трябва да изтърпите също да не задоволите 
собствените си желания, за да правите това, което е 
необходимо заради другите.
Ето защо „любовта дълго търпи“ е записано като 

първата характеристика на духовната любов сред 15-те 
качества. Трябва да бъдем търпеливи с всякакви видове 
нещастия, за да отхвърлим неправедните неща в сърцата 
ни и да останем търпеливи в борбата против „себе си“. 
Тези неща означават търпение.
Какво означава „всичко търпи“? Това означава да 

търпим всички страдания, причинени от другите, 
след като сме култивирали сърцата си в истината. По-
конкретно, да търпим всичко в този стих има по-широк 
смисъл, отколкото в стиха „любовта е търпелива“. Това 
е да търпим всички неща, които не съответстват на 
духовната любов.
С други думи, това е да търпим всички форми на 

злото, включително неистини, плътта и греховете. 
Например, да не бъдем търпеливи; да не бъдем любезни, 
а да се ядосваме; да бъдем арогантни и да бъдем груби 
– всичко това противоречи на духовната любов. Също 

така, търсенето на собствената облага, отдаването на 
провокация, да запомним несправедливото страдание 
и да се радваме на неправедността – всички те са 
включени в нещата, които не принадлежат на духовната 
любов.
В този стих, да търпим нещо не означава само 

да  го  потискаме .  Това  означава  да  отхвърлим 
противоположните качества на любовта, а именно, 
всички неистини от сърцето ни и да ги накараме да 
изчезнат. Това означава да пречистим сърцето си. Ако 
пречистим сърцето си и отхвърлим изцяло плътта, 
тогава ще бъдем хора на духа, които са изпълнени само с 
духовна любов.
В действителност, ако постигнем дух в сърцата си, 

изразът „търпим“ не е необходим. Тъй като да бъдем 
в духа означава, че обичаме Бог в най-висша степен, 
ние не можем да мислим за нищо, което противоречи 
на любовта и очевидно няма да направим такова нещо. 
Също така, тъй като няма да имаме никакво зло в сърцата 
си, в действителност няма да виждаме недостатъци или 
грешки на другите. Дори и да ги виждаме, ние само ще 
се опитваме да ги разбираме и да ги покриваме и няма да 
е необходимо да търпим нищо.
Как се отнесли хората с Исус, който дошъл на земята, 

за да спаси тях, грешниците? Всичко, което Исус правил, 
било само от добрина, но хората Го подигравали и 
презирали. Накрая Го разпънали на кръст. Исус, който е 
самата истина, спокойно ги търпял. Той дори се застъпил 
за тях с думите: „Отче, прости им, защото не знаят какво 
правят. И като разделиха дрехите Му, хвърлиха жребие 
за тях“ (Лука 23:34). 
Търпението на Исус на всичко и любовта Му водят 

до делото на спасението; всеки, който Го приеме като 
Спасител, може да стане Божие дете. Той минава 
от смъртта към вечен живот. Бог ни обича, затова 
продължава да ни „търпи“ и ни чака, за да станем Негови 
истински деца.

2. Любовта вярва на всичко
Ако обичате някого със сърцето си, ще повярвате на 

всичко за него. Дори и да има недостатъци, вие пак ще се 
опитате да му вярвате. Може да гледате на него с любов, 
защото вярвате, че ще се промени. Подобен вид вяра е 
доказателство за любов към другите.
Може да се каже, че вярата е критерий за измерване 

на любовта. Следователно, да вярваме изцяло на Бога 
означава да Го обичаме изцяло. С неговата съвършена 
вяра в Бога, Авраам може да бъде наречен „баща на 
вярата“ и приятел на Бога. Вярата му в Бога била толкова 
искрена, че без никакво колебание се подчинил на 
заповедта на Господ, който му казал да принесе в жертва 
своя единствен син Исак. Можел да направи това, защото 
вярвал изцяло на Бога, който е способен да съживи дори 
мъртвите. 
Както споменах по-нагоре, любовта вярва на всичко. 

Онези, които изцяло обичат Бога, също ще вярват на 
всички думи на Господ 100%. Освен това, тъй като 
вярват на всички неща, те търпят всички неща. За да 
търпим всички неща, които противоречат на духовната 
любов, трябва да имаме вяра. По-конкретно, само, когато 
вярваме на всички думи на Бога, можем да пречистим 
сърцето си, да отхвърлим всичко, което противоречи на 
любовта и да се надяваме за всички неща. 
Как ни обича Бог? Той великодушно отдал Своя роден 

Син за нас, грешниците и открил пътя към спасението. 
Това не означава, че ние първи сме Го обичали и сме 
вярвали в Него. Бог първи ни обичал и чрез вярата в тази 
истина започваме да Го обичаме, както е записано в 1 
Йоаново 4:9-10. Отначало, започваме да обичаме Бога 
чрез вярата в този факт, но ако постигнем по-голяма 

духовна любов, ще постигнем ниво, на което вярваме 
изцяло, защото обичаме.
Възможно е да постигнем духовна любов, когато сме 

отхвърлили всички неистини от сърцето си. Онези, които 
постигат изцяло духовна любов, вярват на всички хора. 
Дори и някой да има много тревоги и слабости и да не 
изглежда надежден, хората с духовна любов гледат с вяра 
на него. Също така, те виждат себе си с очите на вярата. 
Не изпитват разочарование или нещастие от собствените 
си слабости, но просто вярват в силата на Бога, който 
никога няма да ги изостави и който ще ги промени. 
Светият дух винаги казва в сърцата ни: „Можеш да го 
направиш“ и постига нещата, както вярваме.

3. Любовта се надява на всичко
Хората понякога искат да променят другите, за да 

станат такива, каквито те искат да бъдат, защото не им 
харесва това, което правят. Въпреки това, ако те спорят, 
без да приемат и най-малкото нещо, за тях изглежда 
глупаво да бъдат способни да променят другите. Ето 
защо, трябва да опитате да промените себе си, вместо да 
искате да се променят другите. Трябва също да гледате 
на тях с любов и да ги чакате.
Да се надяваме за всички неща означава да копнеем и 

да чакаме за всичко, което вярваме, че ще стане истина. 
По-конкретно, ако обичате Бога, ще вярвате на всичките 
Му думи и ще се надявате, че всичко ще бъде направено 
според Неговото слово. Вие се надявате за дните, когато 
ще споделяте любов с Бащата Бог завинаги в красивото 
небесно царство. Затова търпите всички неща и сте 
изпълнени с вяра.
Въпреки това, светските хора, които нямат надежда 

във всички неща с вяра, не изпитват надежда за 
небесното царство. Тъй като нямат надежда, те живеят 
така, сякаш краят на земния им живот е краят на техния 
живот. Те просто следват и се радват на неща на плътта. 
Тъй като все още нямат истинско удовлетворение, всеки 
ден живеят с трудности в живота си без реална надежда. 
До смъртта си, те могат дори да живеят от ден за ден със 
страх от бъдещето.
От друга страна, онези, които вярват в Бога, се надяват 

за всички неща, затова могат да поемат трудния път, 
както е записано в Матей 7:13-14. В 1 Коринтяни 15:19 
апостол Павел казва: „Ако само в тоя живот се надяваме 
на Христа, то от всичките човеци ние сме най-много за 
съжаление.“
От гледна точка на плътта, дисциплината и почтеният 

живот на християните изглеждат трудни. Нашият път 
изглежда труден за невярващите, но за нас, вярващите, 
този път е по-щастлив от всеки друг, защото е пътят към 
вечността в красотата на Небето. Както бе обяснено по-
нагоре, любовта неизменно чака и се надява на всички 
неща, докато стане истина всичко, в което се вярва.

Скъпи братя и сестри, Бог очаква да постигнете 
духовна любов и да станете Неговите истински деца. 
За Него хиляда дни са като един ден. Затова можем да 
гледаме на всеки един с вяра и да търпим всички неща. 
Моля се в името на Господ по този начин да поведете 
много души по пътя на спасението.

Новини от Maнмин № 14  9 МАРТ, 2014 Г.

„Любовта дълго търпи...всичко 
премълчава, на всичко хваща вяра, на 
всичко се надява, всичко търпи“ 

(1 Коринтяни 13:4-7).
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Синият цвят на ясписа символизира „духовната 

любов“. Ако спазваме Словото в Библията, което ни 
казва какво да правим, да не правим, да запазим и 
да отхвърлим, можем да стоим на скала от вярата. 
Тогава получаваме духовна вяра. Хората с духовна 
вяра изцяло вярват на Божието слово от все сърце. 
Благодарение на духовната вяра, когато Авраам бил 
на път да принесе в жертва Исак, той вярвал в Бог 
100% и се подчинил, макар и Божието слово да не 
съответствало на собствените му знания и мисли. 

Първият основен 
камък, „Яспис“

Сардониксът е оникс, съдържащ сард , който 
представлява „червени сенки“. Той символизира 
„неуморима вярност“. Неуморимата вярност, която 
Бог признава, означава да спазваме задължението 
си от все сърце, съзнание, душа и живот. За да бъдем 
верни на сферата, в която работим, трябва да имаме 
праведно и пожертвувателно сърце. В степента, в която 
имаме такова сърце на добрина, няма да се накланяме 
на една страна или на друга, а ще се погрижим 
за всички неща. За да бъдем праведни във всяко 
отношение, трябва да имаме такова сърце на добрина.

Петият основен 
камък, „Сардоникс“

Зеленият смарагд символизира „праведността и 
чистотата“ и „справедливостта и яснотата.“ Това е 
същият цвят на „плодът на Светлината“ (Ефесяни 5:9). 
Ако ние сме само добри, но не сме праведни, можем 
да бъдем нерешителни и да допуснем неправедност. 
Ако сме само праведни, но ни липсва добрина, 
тогава можем да настояваме само на собствената 
ни правота и критерии и да се отдалечим от Божията 
воля. Фокусираме се само на това, което е правилно и 
погрешно; най-вероятно е да не спасим живота.

Сардът с тъмен рубинено-червен цвят, който 
символизира „старание и страст“ и страстна любов 
за постигане на Божието царство и праведност. След 
като срещнал Господ, апостол Павел живял целия 
си живот за Божието царство. В лицето на безкрайни 
преследвания и страдания, с които не би се справил 
обикновен човек, страстта му никога не се охладила. 
Когато бил способен да постигне Божието царство, 
той поемал риска да премине през всякаква трудност 
или да направи всякаква жертва; не пощадил дори 
собствения си живот.

Вирилът със светъл синьо-зелен цвят символизира 
„издръжливото на всичко сърце за постигане на 
Божието царство и Неговата праведност. Това не 
означава да потискаме нещо или да прилагаме 
ограничение. Това е сърцето без зло, което е така 
изпълнено с добрина, че няма нужда да търпи. 
Издържате до края и докато Божието обещание роди 
плод, независимо колко време отнема, дори и да 
срещате голяма трудност. Плодът на това голямо 
търпение излъчва много дълбока и нежна светлина.

Хризопрасът, който е прозрачен и има светъл 
ябълково -зелен  нефритен  цвят,  символизира 
самоконтролът. Независимо колко хубаво е нещо, 
трябва да спазваме заповедите и да се контролираме. 
Има случаи, когато трябва да контролираме себе си, 
когато се радваме или обичаме. Дори онези, които са 
постигнали духа, трябва да бъдат в хармония с всичко 
чрез самоконтрол. Всичко може да бъде перфектно, само 
когато отличаваме всичко в истината със самоконтрол и 
следваме желанието на Духа. Йоан Кръстител е пример 
за самоконтрол, който подготвил пътя на Господ.

Хиацинтът е прозрачен и синкав камък, който 
символизира „чистотата“. „Чистотата“ означава 
„да нямаме грях в сърцата“. Тоест, това означава 
да имаме сърце, което е непорочно, безгрешно и 
праведно. Хората с такова сърце не позволяват 
да наранят чувствата им. Хората с чисти сърца 
могат да видят Бога и да общуват с Него. Бистрият 
блясък в очите на невинните деца стопля сърцето на 
наблюдателя. Същото е със сърцето на Бога, който 
наблюдава децата Си с чисти сърца. Той иска да ги 
вижда повече и да бъде с тях по-дълго.

Аметистът, който има светъл виолетов цвят и е прозрачен, 
символизира „нежността“. Това означава да имаме мек и 
сърдечен характер, заедно с широко сърце, приемащо всички. 
Такова е сърцето, нежно и удобно като памук, с което хората 
могат да си починат и това е сърцето, което разбира всички 
неща в добрина и прегръща другите с любов. Когато тази 
нежност е представена на думи и дела, тя става „добродетелна 
щедрост“. Тя може да даде сили на другите и да ги накара 
да почувстват топлината. Това е мястото, където могат да 
си починат. В резултат на това, нежността може да спечели 
сърцата на другите и да ги поведе към истината и живота.

Топазът с червеникаво-оранжев цвят символизира 
„духовна добрина“. Духовната добрина представлява 
сърцето, което се стреми към добрина в Светия дух. 
Това означава да се стремим само към това, което е 
добрина в Божиите очи, а не само добрина в сърцето. 
Само когато човек покаже с дела духовната добрина, 
може да се каже, че я притежава. Той показва своето 
милосърдие на този, който се нуждае от помощта му 
и когато е необходимо. Той не крещи и не се кара с 
никого, не пренебрегва и не страни от грешниците или 
нарушителите на мира.

Тъмно-зеленият хризолит, наречен също „оливин“ 
или „перидот“, представлява „милосърдие“. Това 
означава да разбираме и да прощаваме с добрина 
в истината на някого, който не може изобщо да бъде 
разбран или да му бъде простено като човек. Означава 
да не ненавиждаме и да не мразим никого; да не 
изпитваме никаква враждебност, защото мислим за 
всичко в добрината. Означава да разбираме всичко, 
да приемаме всички и да прегръщаме всички с 
милосърдие. Независимо колко ужасен е грешника, 
ние мразим греха, но не човека.

Четвъртият основен 
камък, „Смарагд“

Шестият основен 
камък, „Сард“

Осмият основен 
камък, „Вирил“

Десетият основен 
камък, „Хризопрас“

Единадесетият основен 
камък, „Хиацинт“

Дванадесетият основен 
камък, „Аметист“

Деветият основен 
камък, „Топаз“

Седмият основен 
камък, „Хризолит“

Халкидонът, който е полу-прозрачен и с бял цвят, 
представлява „невинната и пожертвувателна любов.“ 
Това е непорочното сърце, което няма грехове. Това е 
сърцето, което не очаква нищо в замяна, а се жертва 
за царството на Бога и Неговата праведност. Сърцето 
на Рут, която могла неизменно да служи и да следва 
своята възрастна свекърва, попада в критерия на 
този стандарт. Сърцето, което отдава всичко, което 
има, в истината без да очаква нищо в замяна, е 
духовното сърце, представлявано от халкидона.

Третият основен 
камък, „Халкидон“

Тъмно-синият сапфир символизира сигурна и 
благородна честност и цялостност. След като човек 
е взел решение в истината с това сърце, той не 
отстъпва на никакво изкушение или заплахи на този 
свят. Данаил, който знаел, че щял да бъде захвърлен 
в клетката на лъвовете, но не извършил греха да спре 
да се моли и тримата приятели на Данаил, които не 
свели глава пред идоли, дори и когато щели да бъдат 
захвърлени в пещ – имали такова сърце. Макар и с 
цената на живота си, те не се отказвали от истината. 

Вторият основен 
камък, „Сапфир“

Духовните сърца, Духовните сърца, 
представени чрез 12-представени чрез 12-
те основни камъни на те основни камъни на 
градските стени на градските стени на 
Новия Ерусалим Новия Ерусалим 

„Основните камъни на градските 
стени бяха украсени с всякакви 

скъпоценни камъни: първият основен 
камък беше яспис, вторият сапфир, 

третият халкидон, четвъртият смарагд, 
петият сардоникс, шестият сард, 
седмият хризолит, осмият вирил, 

деветият топаз, десетият хризопрас, 
единадесетият хиацинт, дванадесетият 

аметист“ (Откровение 21:19-20).

◆ ◆ ◆
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Един ден съпругата ми, с която отивахме в друга 

църква, спомена, че иска да посети Изцелителната 
служба на Централната църква Манмин. Тя излезе 
в 18 часа, за да присъства на петата двуседмична 
специална изцелителна служба, която започна на 5 
май, 1997 г. Каза ми, че ще се върне вкъщи около 
полунощ. Не можех да разбера как може службата 
да започне в 19 и да продължи до полунощ.
Аз също излязох от къщи с нашата двегодишна 

дъщеря в 19 часа. Когато пристигнах, д-р Джейрок 
Лий проповядваше на тема „Добрата воля на Бога“. 
Трогнат бях от тази проповед, която се основаваше 
единствено на Библията. Бързо се върнах вкъщи и 
за мое учудване, многократно си представях лицето 
му. По онова време работех в частна академия. 
Организирах добре времето си, за да присъствам 
на изцелителната служба и получих голямо 
благоволение. Отдавах дарения на Бог, който ме 
благослови. След края на изцелителната служба, за 
да се отплатя за получената от Бога благословия, 
започнах  да  извършвам  доброволен  труд  в 
църквата. Всяка сутрин отивах в църквата в 8 часа 
сутринта, почиствах храма с църковните служители 
и се връщах вкъщи към 13 часа. Тогава подготвях 
лекциите си и отивах на работа следобяд. Живях 
така в продължение на три месеца, но не можех 
повече да чистя по време на лятната ваканция, 
защото имах лекции на сутринта. 
Междувременно, започнах отново да слушам 

записите с проповеди на д-р Лий по пътя за работа 
и на връщане вкъщи. Когато осъзнавах нещо, аз го 
записвах. Дори и когато не можех да присъствам 
на молитвените служби на Данаил заради лекции 
в академията, аз ходех на църква и се молех късно 
вечерта. Толкова бях пленен от Божието слово, 
че слушах проповедите, дори и когато се къпех. 
Привързах се също към пастора и желаех да бъда 
в храма. Ревностно исках да върша работата на 
Господ. В същото време, помагах на старши пастор 
Алвин Хуанг с неговите лекции на английски език 
в Теологическата семинария. Благодарение на 
това, през август, 1998 г. станах служител на Левит 
(църковен служител на пълно работно време). 
През 2004 г. ме прехвърлиха в бюрото за преводи. 

Отговарях за превода на проповедите на д-р Лий и 
предаването им на света, затова бях много щастлив. 
Въпреки това, започнах да пропускам молитвените 
служби, докато се съсредоточавах върху моята 
работа и по-късно работих без да се моля.
Накрая загубих пълнотата на Духа и присъствах 

полузаспал  на  молитвените  служби ,  без  да 
съм пречистил сърцето си със Словото. Моята 
упоритост и силното ми настояване нарани 
чувствата  на  хората  около  мен  и  ги  накара 
да плачат. Не осъзнавах колко неуместно бе 
поведението ми в храма. Мислех си, че трябва да 
им кажа за грешките им, за да действат по начин, 
който аз считах за разумен и правилен.
На 25 декември, 2010 г., членовете на Манмин 

получиха възможност да проверят вярата си 
правилно в ревностния поток на духа. Тоест, 
станаха свидетели на любовта на старши пастор 
Д-р Лий, който пое греховете ни от наше име 
и заплати от все сърце и тяло за нас. Аз също 
започнах да чувствам неговата любов и съжалих, че 
не го послушах. Изпитах голяма агония и разкаяние 
за това, че не пречистих сърцето си, въпреки че 
дълго време слушах Божието слово и научих 
много неща като служител на Левит. С Божието 
благоволение и с любовта на пастора, получих 
сърцето на духа през декември 2013 г. 
През 2014 г., работя предано като старши пастор 

в тази ценна църква, която постига провидението за 
края на времето като президент на асоциацията за 
мъже-ръководители и като управителен директор 
на бюрото за преводи. Бог благослови също и 
семейството ми. Единственото ми дете, дъщеря ми, 
сестра Ханбин Лий, също постигна сърце на духа 
и работи като вицепрезидент на първата мисия 
за младежи. Съпругата ми, дякон Джюнгриол 
Хонг, работи като учителка в детската градина на 
Манмин и като вицепрезидент на асоциацията на 
учителите в детското неделно училище. Ние всички 
сме устремени към Новия Ерусалим. Отдавам 
благодарности и възхвала на Бог, който ми възложи 
ценното задължение да проповядвам светото 
евангелие на целия свят и ми даде също голяма 
любов и благоволение.

През 2014 ще бъда на 27 години. Работя 
като ръководител на служби в Светата църква 
Манмин в Найроби, Кения, ръководена от 
епископ д-р Мионгхо Чионг. През декември, 
2012 г. се омъжих за брат Состене.
През април, 2013 г., разбрах, че съм бременна 

в седмата седмица. През юни и отново през 
октомври ,  чрез  проведени  медицински 
изследвания ми съобщиха, че ще имам син. В 
деветия месец от бременността, на 3 декември, 
изследванията отново показаха, че ще имам син. 
Въпреки това, аз много исках да имам дъщеря, 
защото бях родена в семейство с 9 сина и една 
дъщеря.
На 5 януари, 2014 г., д-р Чионг проповядва 

на тема „Силата на пресъздаването“. Тази 
сила може да промени или да поднови неща, 

които вече са били създадени, без да нарушава 
Божията справедливост. Слушайки посланието, 
аз бях убедена, че синът ми в утробата може 
да  се  превърне  в  дъщеря  чрез  силата  за 
пресъздаването на д-р Джейрок Лий.
Ето защо се молих с вяра и по време на 

петъчната целонощна служба на 17 януари, 
2014 г. получих запис с молитвата му чрез 
представянето на списанието Манмин. Получих 
го с вяра и повярвах изцяло, че синът ми се е 
превърнал в дъщеря. На следващия ден, в 11:30 
сутринта, родих красива и здрава дъщеря, която 
тежеше 3.6 кг. Алилуя!
Отдавам  благодарности  и  възхвала  на 

Бога ,  който  ми  отговаря  чрез  силата  на 
пресъздаването, преминавайки границите на 
времето и пространството.

„Щастието 
преобладава 

благодарение на 
словото на живота и 
любовта на пастора“

„Синът ми в утробата се превърна в дъщеря чрез молитва“
Сестра Софи Атиенг (Света църква Манмин в Найроби, Кения) 

Старши пастор Еноч С. Лий 
(възраст 47, 2-11 Енория в Южна Корея)


