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На 23 февруари, 2014 г., църквата Ийда Манмин в Ийда, префектура Нагано, 
Япония, ръководена от Сюнгкил Рю, проведе служба по случай своята 20-та 
годишнина със световния водещ пастор на църквата Манмин Хийсън Лий.
Присъстваха много пастори и вярващи от множество църковни филиали в 

Япония. През първата половина, мощният екип на комисията за изпълнителни 
изкуства на Централната църква Манмин направи специално изпълнение и 
обединеният хор на църквата Ийда Манмин и групата на дъгата отправиха 
специална възхвала. Тогава преп. Хийсън Лий проповядва посланието, 
озаглавено „Плод“. През втората половина, изпълнителните екипи на 
всички църковни филиали в Япония направиха разнообразни 
изпълнения. Мощният екип изпълни танц на силата, 
пеейки възхвали и присъстващите възхваляваха с него.
На 22 февруари, на предишния ден, преп. Хийсън 

Лий проведе изцелителна служба с кърпичка, върху 
която се е молил д-р Джейрок Лий (Деяния 19:11-
12). Присъстващите получиха огъня на Духа и 
мнозина бяха излекувани от болести и недъзи като 
ринит, счупен крак и адхезивен капсулитис на 
рамото. Те възхваляваха много Бога.

GCN участва в NRB (Национални религиозни 
радиопредаватели) 2014 г., проведен в Нешвил, 
Teнеси в САЩ от 22 до 25 февруари, 2014 г. 
NRB, който отбеляза своята 70-та годишнина, е 
организация от християнски радиопредаватели 
от целия свят със САЩ като своя опорна точка. 
Има около 1,400 радиопредаватели, които са 
членове.

GCN е в сътрудничество с ръководството на 
NRB, включително д-р Ричард Бот, председател 
на борда на NRB и проповядва духовенството 
на GCN (www.gcntv.org). Те сключиха договори 
за сътрудничество. Кабината на GCN беше 

посетена от много лидери на християнски 
радиопредаватели от различни страни.
Д-р Джери Джонсън, назначеният президент 

на NRB разгледа кабината на GCN и си взе 
бележки за представените книги на д-р Джейрок 
Лий. Tогава той посочи, „Бих искал д-р Джейрок 
Лий да посети конвенцията на NRB.“ Той показа 
голям интерес към „Ад“ сред книгите на д-р 
Лий и добави, „Повечето пастори в днешно 
време не проповядват за Ада“.
Преп. Игор Никитин, президент на TBN Русия 

каза, „Започнах нов канал и излъчвам програми 
с проповедите на д-р Джейрок Лий. Въпреки че 

са минали само около два месеца, много хора 
изпратиха своите искания за неговата молитва. 
Никой друг, освен д-р Лий, не показва безброй 
изцеления чрез молитва“.
Радиопредавателят  сключи  договор  за 

взаимно сътрудничество с други групи като 
Rede TV в Бразилия; Avetis TV в Армения; и 
TWR Aфрика (Trans World Radio), световната 
водеща християнска радио станция. Заедно 
с придружаващите го лица, те обсъдиха 
сътрудничеството с д-р Джон Анкерберг, който 
участва в борда на директорите на NRB и е 
известен шоу домакин.
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GCN излъчва различни програми 24 часа на ден. Tе отправят посланието на живота, мощните дела, свидетелстващи за достоверността на Библията, удовлетворяваща 
Бога възхвала и молитва, свидетелства и друга полезна информация. Хората могат да ги гледат дори чрез мобилни телефони на m.gcntv.org и Интернет. (Снимка 1: 
Кабина на GCN, Снимка 2: Д-р Джери Джонсън, новоизбраният президент на NRB (в дясно), Снимка 3: Посетители, интересуващи се от книгите на д-р Джейрок Лий)

По време на вечерната неделна служба на 2 март, 
2014 г., първият оркестър на света, специализиращ 
във  възхвали ,  оркес търът  Ниси  (Дири гент, 
старейшина Гуанюнг Чо), възхвалява Бога със 
специалното изпълнение на песни „Той получава 
слава“ и „Пътят на вярата“.



2 Словото на живота – Духовна любов (14)

Любовта понася всички неща

13-тата глава на 1 Коринтяни говори за характеристиките 
на  духовната  любов .  Тя  гласи ,  „Любовта  дълго 
търпи...всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на 
всичко се надява, всичко търпи“.
В  предишното  издание  обясних ,  че  „всичко 

премълчава“ означава да премълчава всичко, което не е 
праведно според любовта. Да вярваш на всичко означава 
да се доверим на някого, защото му/й вярваме. Да се 
надяваш на всичко означава да чакаме и да очакваме 
това, в което вярваме, докато не стане истина.
Ако се надяваме на всичко с вяра, можем да премълчим 

всичко. Също така, премълчавайки всички неща, можем 
да изтърпим всичко. Какво е духовното значение на 
„търпи всичко“? Как можем да постигнем изцяло духовна 
любов?

1. Какво означава да търпим всичко? 
Когато търпим всички неща, които не са в съответствие 

с духовната любов, ще има последствия от това. След 
прилива на морските вълни, по брега остават малки 
вълнички. Последствията от понасянето на всички неща, 
са нещо като тези вълнички. Когато понасяме всички 
неща, те няма да приключат само с тяхното изтърпяване. 
След тях ще има последици като изпитания или сърдечни 
болки.
Както Исус казал в Матей 5:39, „А пък Аз ви казвам: 

Не се противете на злия човек; но, ако те плесне някой 
по дясната буза, обърни му и другата“ – дори и някой да 
Ви удари по дясната буза, не му отвръщайте, а просто го 
понесете.  Може да има последици от това. Ще изпитате 
болка.
Разбира се, хората имат различни причини за изпитване 

на сърдечна болка. Някои хора изпитват болка, защото 
мислят, че са ударени безпричинно и са ядосани. Също 
така, някои могат да изпитват сърдечна болка, защото 
съжаляват, че са ядосали друг човек. Някои може да 
съжаляват, виждайки брата, който не може да се сдържи 
и веднага го изразява физически.

Последиците от понасянето на нещо могат да се явят 
също като израз на външни обстоятелства. Например, 
да предположим, че някой Ви е ударил по дясната буза 
и Вие сте обърнали и лявата, съгласно Словото. Тогава 
той Ви удря също и по лявата буза. Вие изтърпявате 
това в съответствие със Словото, но ситуацията в 
действителност изглежда по-лоша. Може би чувствате, че 
проблемът трябва да се разреши, защото сте изтърпяли, 
но защо следва изпитание? Така е, защото Богът на 
любовта иска да ни направи съвършени и ни дава 
удивителни благословии.
Като вярващи, ние ставаме истински деца на Бога като 

„пшеница“, чрез периодите на търпение и понасяне. 
Божието провидение за човешката култивация е такова, 
че ние ставаме истински деца на Бога чрез такива 
изпитания. Пример за това е, когато някой действа 
лошо с Вас и Вие го понасяте привидно, но все още 
изпитвате негодувание вътрешно и мислите „Не искам 
да го виждам. Не го разбирам“. Врагът дявол и Сатаната 
знаят това и отправят обвинения срещу Вас за тези 
чувства. Тогава могат да последват изпитания според 
обвинението.
Докато не бъде признато, че не изпитваме зло в сърцата 

си, ще има големи и малки изпитания. Разбира се, дори 
и когато отхвърлим всички грехове и станем напълно 
святи, може да има изпитания. Този вид изпитания са 
позволени, за да ни дадат благословии. По този начин, не 
само ще останем на нивото, на което нямаме злини, но 
ще постигнем по-голяма любов и по-съвършена добрина.
Това не е само за лични благословии. Същият принцип 

се прилага, когато Бог постигне Своето царство в по-
голяма степен. Трябва да има справедливост, за да покаже 
Бог Своите велики дела. Като покажем голяма вяра и дела 
на любовта, трябва да докажем, че имаме необходимия 
съд, за да получим отговора. Това е правилно според 
справедливостта, за да не може врагът дявол да се 
противопостави. Ето защо, Бог понякога позволява да се 
случват изпитания. Ако ги понесем само с добрина и с 
любов, Бог ни позволява да Го възхваляваме с победа.

2. Да понасяме, вярваме, да се надяваме и да търпим 
всички неща
Можем да изтърпим всякакви видове изпитания, 

ако понасяме, вярваме и се надяваме на всички неща 
в истината, защото обичаме Бога. Как по-конкретно 
вярваме, надяваме се и понасяме всички неща?

1) Трябва да вярваме в любовта на Бога, дори и по 
време на изпитание  
Бог позволява изпитания за нас, за да може в резултат 

на това да заслужим и да спечелим похвала, слава и 
чест в края на живота ни (1 Петрово 1:7). Също така, 
за да живеете изцяло според Божието слово и да не се 
сприятелявате със света, понякога сте подложени на 
несправедливи страдания. Тогава, всеки път трябва да 
вярвате, че получавате специална любов от Бога. Трябва 
да сте благодарни, защото Бог Ви води към по-добро 
място за обитаване на Небето.
Ако изпитанието ни е тежко и продължава дълго 

време, може да помислим: „Обича ли ме наистина Бог?“ 
В днешно време трябва да помним любовта на Бога и да 
понесем изпитанията. Трябва да вярваме, че Бащата Бог 
иска да ни ръководи към по-добро небесно обиталище, 
защото ни обича. Ако вярваме в любовта на Бога и 
изтърпим до край, накрая ще бъдем благословени да 
станем съвършени хора (Яков 1:4).

2) Трябва да вярваме, че изпитанията са начин за 
изпълнение на надеждите ни  
Римляни 5:3-4 гласи, „И не само това, но нека 

се хвалим и в скърбите си, като знаем, че скръбта 
произвежда твърдост,  а твърдостта изпитана правда; а 
изпитаната правда надежда“. Както е написано, скръбта 
от изпитанията е начин за изпълнение на нашата надежда. 
Може да помислите, „Ох, кога мога да се променя!“ Ако 
изтърпите изпитанията и продължавате да се променяте, 
накрая ще станете истинско и съвършено дете на Бога, 
което Му прилича. Това е като превръщането на камъните 
в блестящи бижута чрез процесите на непрекъснато 
изглаждане и шлифоване.
Следователно, когато настъпи изпитание, не трябва 

да го избягвате, а да се опитате да го изтърпите с 
максимални усилия. Разбира се, естествено желание е 
за човека да избере лесния начин. Въпреки това, ако се 
опитваме да избегнем изпитанията, ще пристигнем в 
желаната дестинация много по-късно. Например, има 
един човек, който непрекъснато Ви създава проблеми във 
всичко. Вие не го показвате открито наяве, но изпитвате 
неудобство винаги, когато го срещате. Затова, просто 
искате да го избегнете.
В тази ситуация не трябва просто да се опитвате да 

пренебрегнете ситуацията, а да я преодолеете активно. 
По същия начин, всяко изпитание ще се превърне в 
стъпало и в пряка пътека по пътя Ви за изпълнение на 
Вашите надежди.

3) Трябва да правим само добро
От  физическа  гледна  точка ,  проверките  или 

изпитанията изглежда идват от други хора или от някои 
ситуации. Въпреки това, в духовен смисъл, всички 
изпитания на вярата са предизвикани от врага дявол и 
Сатаната. По-конкретно, проверките и изпитанията са 
битки между доброто и злото. Ето защо, за да спечелим 
победа в духовната битка, трябва да се бием според 
правилата на духовното царство: добрината побеждава 
злото. Ако действаме с добрина по този начин, може да 
изглежда, че сме изправени пред загуба и ние губим в 
този момент, но в действителност е точно обратното. 
Както е записано в Римляни 12:21, „Не се оставяй да те 
побеждава злото; но ти побеждавай злото чрез доброто“, 
добрината побеждава със сигурност, когато действаме с 
добрина, защото Бог е добрина.
Случвало ли се е някой около Вас да се държи лошо 

и да не го разберете? Защо не се опитате от сърце да 
проявите малко повече добрина към него? Няма някой, 
който да не можете да изтърпите, ако култивирате 
истинска любов в сърцето Ви. Ще бъдете способни 
да обичате другите като себе си и да разбирате и да 
приемате всички неща за тях, ако правите, както е 
заповядано в Матей 22:39, „Да възлюбиш ближния си, 
както себе си“.

Скъпи братя и сестри. Когато чужд обект като пясък 
или водорасло влезе в тялото й, перлената стрида се 
превръща в скъпоценна перла. Надявам се, че Вие ще 
понесете болката с вяра и надежда и ще образувате 
красивата перла, наречена „духовна любов“. Моля се 
в името на Господ, когато преминете през перлените 
врати, да бъдете способни да изповядате пред Бащата 
Бог: „Благодаря, че понесе, повярва, надява се и изтърпя 
всички неща за мен“.
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„Любовта дълго търпи...всичко 
премълчава, на всичко хваща вяра, 
на всичко се надява, всичко търпи“ 

(1 Коринтяни 13:4-7).

Старши пастор д-р Джейрок Лий

Aдрес: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea (152-848) 
Телефон: 82-2-818-7047  Факс: 82-2-818-7048 
http://www.manmin.org/english 
         www.manminnews.com
e-mail: manminministry@manmin.org
Издател: Д-р Джейрок Лий
Главен редактор: Старши дякон Джюмсан Вайн

Bulgarian

Публикувано от Централната Църква Манмин
Новини от Maнмин



Специална историяНовини от Maнмин № 15  13 АПРИЛ, 2014 Г. 3 
Качество на сърцето

В каква степен използваме сърцата си или до колко разчитаме на нашите потенциални способности, 
когато вършим нещо, може да определи неговия краен резултат. Хората с по-добро качество на 
сърцето, могат да направят това, което са им дали и дори повече. 
Качеството на сърцето най-общо се разделя в четири категории. Като ги разгледаме, нека проверим 
качеството на нашето собствено сърце и да се опитаме да постигнем по-голямо и по-широко сърце, 
което се стреми към много части в Божието царство. Според това какво сърце постигаме, нашият 
живот и начинът, по който Бог ни използва, ще бъде различен.

Например, когато майката казва на сина си да почисти стаята, 
той се оплаква, питайки защо не помоли за това по-малкия 
му брат или удря брат си, докато той се разплаче, вместо да 
почисти стаята. Как биха се чувствали неговите родители! 
Такъв човек няма чувство за отговорност като по-голям брат. 
Той причинява беди и затруднения на другите, защото са 
упорити в своите собствени мисли и стереотипи. По-добре е за 
такъв човек да не носи отговорност.

Tакъв тип човек се оплаква или мърмори, казвайки, „Защо 
изобщо трябва да правя тази работа?“ въпреки че това е негово 
задължение и работа за Божието царство. Той е източник на 
неудобство за другите и нарушава спокойствието на много 
хора. По-лошото е, че такива хора може да загубят души, които 
Бог им е поверил или да ги накарат да се объркат, защото не се 
грижат за тях с любов. 

Tе не се разкайват за своите недостатъци и не се опитват 
отново да изпълнят задълженията си. Вместо това, те се 
оплакват и прехвърлят отговорността на другите, казвайки: 
„Моята трудова ситуация е лоша и за мен не е лесно да се 
справя със задължението си. Не мога да върша работата си, 
защото този човек не дразни“. Междувременно те изоставят 
своето задължение и напускат работата си.  

Tакива хора са предани към собствените си задължения, но 
не проявяват грижа към бедните или да помагат на другите. 
Например, когато едно дете е помолено да прибере боклука, 
то просто прибира нещо и това е всичко. То може да бъде 
похвалено за своето послушание, но не може да зарадва 
родителите си с нищо друго.  
В духовен смисъл, някои хора не правят нищо повече, освен 

да бъдат предани на своето задължение. Те не се интересуват 
от нищо друго, освен от възложеното им задължение. Когато 
сте предани на Вашето задължение, но не Ви е грижа за други 
неща, не можете да дадете голяма радост на Бога.  
Ако  имате  добро  качество  на  сърцето  и  поемате 

задължението, изискващо специална сила, като възхвала 
или друго талантливо изпълнение, Вие не изпълнявате само 
задължението си. Вие по естествен начин участвате в грижите 
за множество членове в групата или помагате на Вашия лидер 
на малка група да изпълни своето духовенство, въпреки че 
нямате пряка отговорност да се грижите за тези души. 
Що се отнася до големите специални църковни фестивали, 

хората с голямо качество на сърцето не само се грижат добре 
за собствените си задължения, но и за всички неща, свързани с 
църквата, със сърцето на Бог и на пастора.  
В допълнение, те не се молят само за своите задължения 

и желания. Те се молят също ревностно за други църковни 
служители, сякаш имат и други задължения. Само тогава, ще 
бъдат голяма радост за Бог и ще получат по-големи награди на 
Небето.

Някои деца прибират не само боклука в стаята си, но и 
изпразват кошчето за боклук, когато им кажат да почистят 
стаята си. Такива деца почистват прахта в стаята и я подреждат и 
в други отношения. Те доставят удовлетворение и удоволствие 
на своите родители, защото надминават очакванията им. 

Oт една страна, има различен тип хора, които почистват 
домовете си. Някои не правят нищо повече от това да почистят 
собствения си двор и да изметат пред вратата си. Други хора 
почистват зоната около вратата на съседната къща или пътя, на 
който се намира домът им. Хората, които са с широк мироглед 
във всичко, печелят уважението и похвалите на хората около 
тях. Те могат също да извършват голяма дейност в очите на 
Бога и да Го възхваляват.
Какво трябва да направим, за да имаме най-добро качество на 

сърцето, с което хората правят повече, отколкото са задължени? 
Трябва да имаме подходящ съд, който първо е станал осветен 
и да постигнем сърце на ревностна пожертвователност и 
всеотдайност във всяко отношение. 
Дяконите Стефан и Филип имали същото качество на 

сърцето като това на апостоли. Тоест, те постигнали качествата 
на съвършени деца на Бога като станали святи и предани. Тъй 
като те били източник на любов и радост за Бога, могли да 
представят велики и мощни дела, знамения и чудеса.
Какъв вид качество на сърцето имате? Проверете колко 

голямо и широко е сърцето Ви, отхвърлете бързо всяка форма 
на злото и мъдро бъдете способни да правите повече от това, 
което изискват задълженията Ви.

Tе обикновено са изпълнени с оплаквания или недоволство, 
без да правят нищо с радост и благодарности. Често 
обременяват другите или им причиняват неудобство, 
изпълнявайки задълженията им. Те са негативно настроени във 
всичко, в тях няма саможертва или служба на другите. Когато 
хората имат голямо и широко сърце, те не са принудени да се 
молят по задължение, а се молят ревностно заради любовта си 
към Бога.
Вземете под внимание груповото изцеление. Някои лидери 

посещават членове на група и покръстват невярващите, водени 
от чувство на задължение или от чувство на обремененост с 
изцеление. Въпреки това, хората с широко сърце се грижат за 
членовете на своята група като за собственото си тяло с любов 
към тях и страстно проповядват евангелието с желанието да 
поведат още един човек по пътя на спасението. Само радостни 
възхвали излизат от устните им по всяко време и те преливат от 
признанието за благодарност за благоволението и любовта на 
Бащата Бог. 
Ето защо, не трябва да сте неохотни или да пестите усилия 

за изпълнение на задълженията Ви, а да бъдете всеотдайни и 
с желание да спазвате задълженията си с любовта към Бога. 
Тогава може да имате по-добро качество на сърцето.

1. Вместо да правят това, което трябва, някои хора 
използват своето задължение като повод да вършат зло 

3. Някои хора изглежда, че едва успяват да 
спазват задълженията си

4. Някои вършат повече от спазването на 
собствените си задължения

2. Някои вършат задължението си, но правят само 
това, което е необходимо и само, когато трябва
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„Светото евангелие е благословеният път, 
който ни води към Бога“

Роден съм в Етиопия и се преместих да уча в 
Украйна, когато бях на 18 години. След завършване 
на гимназията, през 1998 г., приех Господ чрез 
проповядването на мой приятел и през 2007 г. се 
ожених за Ангела. Съпругата ми размишляваше върху 
живота и върху истинското му значение, тя прие 
Господ, но винаги изпитваше духовен глад.

Тя разбра Божието сърце чрез посланията на д-р 
Джейрок Лий
През 2009 г. инсталирахме сателитна антена, за да 

гледаме християнските канали, да слушаме много 
послания на пасторите и да разберем ясно Божията 
воля. Един ден гледах програма с проповеди на д-р 
Джейрок Лий по TBN Русия. Почувствах голямата 
Божия любов, топлина, разбиране, загриженост и 
добро сърце. Бях много развълнуван.
По-конкретно, бях удивен да чуя, че небесните 

обиталища ще бъдат различни според степента, в която 
постигнем сърцето на Господ. Слушайки неговото ясно 
послание, аз се почувствах щастлив, защото срещнах 
истинския пастор, когото търсех ревностно. Също така, 
очите на д-р Лий са изпълнени с добрина и чувствам 
неговата любов към душите, което разчувства сърцето 
ми.
По това време, програмата на д-р Лий се излъчваше 

в 12 часа през нощта и беше източник на енергия 
в живота ни. В действителност, това за нас беше 
времето да спим от умора след целодневна работа, 
но очаквахме излъчването с развълнувано сърце и си 
водехме бележки от него. Чрез неговата молитва за 
болните, излъчена след посланието, ние получихме 
огъня на Духа и умората изчезна.
Желаехме да чуем повече негови послания, затова 

си купихме компютър и имахме достъп до уеб 
страницата на Централната църква Манмин. Службите 
на уеб страницата бяха налични на много езици като 
английски, японски, китайски, френски и испански. 
Излъчваше се също на руски език и бяхме много 
щастливи.
Слушахме множество послания, като „Мярката 

на вярата“ и „Посланието на кръста“ винаги, когато 
искахме. Уеб страницата предлага дори аудио файлове 
и текст на проповедите, както и техните видео 
записи, затова ги изучавахме с напечатани текстове 
и споделяхме благоволението с много хора. Освен 
това, можехме да се радваме на изключителните 
християнски  културни  изпълнения  и  безброй 
свидетелства на хора, които са изпитали Божията сила. 

Докато душата ми преуспява, всичко преуспява за 
мен
Д-р Джейрок Лий промени сърцето ми и ме научи 

как да бъда благословен духом и телом.  Ще дам 
един пример. Това се случи малко след като отворих 
магазин за кожени изделия и модни аксесоари. Друг 
магазин, в който продаваха същия вид продукти, беше 
отворен на по-малко от 30 фута от моя. Чувствах се зле 
и мислех: „Как може собственикът да направи това?“ и 
се молих магазинът да затвори.
Д-р Лий даде пример с подобна ситуация по време 

на своята проповед.  Той каза, че Бог не може да 
отговори на молитвата, в която Го молят да причини 
зло на другите. Той посъветва вярващите да отдават 
молитви, които принадлежат на добрината. Почувствах 

смущение и съжаление и отправих молитва на 
разкаяние към Бога. След това се помолих магазинът 
да има добър бизнес и поддържах добри отношения 
със собственика.
Също така, учението му ме накара да разбера, че 

великата любов на Бога е да ни каже какво да правим, 
да спазваме, да не правим и да отхвърлим нещо, както 
е записано в Божието слово. Приложих думите му 
една по една в живота си и той се промени удивително. 
В миналото уволнявах служителите, когато грешаха, 

но сега не го правя. Вглеждам се първо в себе си, 
отдавам благодарност и се опитвам да разширя 
сърцето си, да имам добрина и любов в него. Ако 
един служител допусне грешка, аз не го упреквам, 
а се отнасям с него с добрина и с любов и му правя 
подаръци. Започнах също да мразя злото в сърцето си 
и отдавам молитва с пости, правя всичко възможно, за 
да имам живот, който издава аромата на Христос.
Бог благослови бизнеса ми. Сега ръководя три 

магазина и десятъкът ми също нарасна от 100-200 
долара на 500 и до 1000 долара. Алелуя!

Накрая посетихме Централната църква Манмин, за 
което бяхме мечтали и се регистрирахме
Съпругата ми и аз се подготвяхме с молитва в 

продължение на няколко години, за да се срещнем 
със старши пастор д-р Джейрок Лий. Накрая, на 12 
февруари, 2014 г., посетихме Централната църква 
Манмин, за която копняхме и останахме в Корея в 
продължение на девет дни.
Съжалявах, че не можех да видя старши пастора, 

защото той се молеше в планинската къща за 
молитви, но Бог ни даде неизразимо благоволение и 
чувство. Посетихме различни служби и събирания, 
включително неделната сутрешна служба, петъчната 
нощна служба, събранието за Божествено изцеление 
на центъра за молитви на Манмин и събранието за 
молитви на Даниел, което се провеждаше всяка вечер. 
Междувременно, получих пълнота на Духа и бях 
изпълнен с любовта на Бога.
Църковните членове изглеждаха много приятни и 

бодри. Те отправиха служби и молитви със сърцата 
си. Обединиха се с надежда за Небето и любов и 
водеха щастлив християнски живот. Преди всичко 
осъзнахме, че е много важно непрестанно да се молим 
всеки ден, за да постигнем осветени сърца. По време 
на събранието за молитви Даниел, г-жа Бокним Лий, 
президент на центъра за молитви Манмин, се моли за 
моята съпруга и за мен. Огънят на Светия дух дойде 
върху нас и сърцата ни бяха обхванати от голямо 
вълнение.
По време на службата в сряда на 19 февруари, 2014 

г., съпругата ми и аз се регистрирахме като членове 
на Централната църква Манмин. Бяхме приветствани 
от множество членове на Манмин и се почувствахме 
много щастливи. Беше кратко пътуване, но можех да 
видя, чуя, науча и изпитам много неща. Сега отново 
съм в Украйна, но съм изпълнен с щастие и увереност, 
когато мисля за любовта на Бога, който е с нас.
Искам да постигна Божието сърце още повече и 

да разпространявам светото евангелие на хората в 
Украйна. Отдавам всички благодарности и слава на 
Бога, който ми позволи да срещна истинския пастор в 
това време, изпълнено със зло и с грях и ме промени 
със словото на живота.

Брат Антон и неговата съпруга Ангела 
(Карков в Украйна)

•

Украйна

Централната църква Манмин

„Учението на д-р Джейрок Лий беше 
ясно и достатъчно, за да задоволи 
духовната ми жажда. Много бях 
щастлива да срещна моя пастор, 

когото търсих страстно“.


