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GCN излъчва духовенство,
създадено от нищото
Добри и щастливи честоти подновяват живота на зрителите

Изпълнените с живот програми на GCN разпространяват светлината в душите на зрителите, както и Създателя Бог и Исус Христос в повече от 170 страни. Снимка, горе, светлината под форма на
кръст, която се появи над Емпайър Стейт Билдинг в първия ден на излъчването в град Ню Йорк, САЩ; по средата, от ляво, Мисията за светото евангелие в Уганда на д-р Джейрок Лий, предавана от
CNN; церемонията за основаване и откриване на GCN; Обединената мисия на Израел; долу, Международният конгрес на християнските медии NRB.

GCN (Президент: Старши пастор Боаз Дж. Лий)
тази година отново участва в годишното събрание
на Международните християнски медии на NRB
за 2015 г., както винаги. Националните религиозни
програми (NRB) бяха установени за защита на правата
и интересите на християнските програми и всяка
година провежда събрание за обмен на технологии
и програми и създаване на контакти с други
християнски програми.
През 2015 г., събранието се проведе в курортния и
конгресен център Гейлорд Оприленд, Нешвил, TN,
САЩ от 23 до 26 февруари. GCN (www.gcntv.org)
представи своите различни съдържания и технологии,
имаше добро партньорство с ръководителите на NRB
и с влиятелните християнски програми, и подписа
съдружие с осем организации от пет страни.
Старши пастор д-р Джейрок Лий е основател и
председател на управителния съвет на GCN и от
откриването на църквата, той счита проповядващите
програми за ефективен начин за разпространяване на
евангелието и могъщите дела на Бога. Той се моли
за това и накрая, на 1 януари 2000 г., със започване
на новото хилядолетие, той стартира телевизията
Манмин (понастоящем GCN).
Старши пастор Джони Дж. Ким, директор на GCN,
чу за събранието на NRB и през февруари 2000 г.
участва в изложението. Там той откри неограничени
възможности за развитие на програмата за духовенство
и се запозна с хора, желаещи да сътрудничат с GCN.
На събранието на NRB, членовете на GCN

срещнаха много хора и се запознаха с желаещи да
помогнат за рекламиране на международните мисии
на д-р Джейрок Лий. Те успешно информираха за
тях в целия свят. От юли, 2000 г., GCN излъчва пряко
международните мисии на д-р Лий и по този начин
предава събитието на много хора, които не могат да
присъстват лично, за да изпитат същите благоволения
и могъщи дела чрез телевизионните екрани. Поконкретно, Мисията за светото евангелие в Уганда
през 2000 г. бе излъчена по CNN и Обединената мисия
в Русия през 2003 г. бе излъчена чрез TBN Русия,
което направи телевизията Mанмин известна за света.
През 2004 г., много ръководители на християнски
програми в света посетиха Централната църква
Манмин и с тях бе учредена GCN (Глобална
християнска мрежа). През 2005 г., GCN установи
местна корпорация и започна да излъчва програмите
като обществен телевизионен канал в Ню Йорк от
предавателя в Емпайър Стейт Билдинг в града.
По-късно, чрез излъчването на мисии по сателита
и Интернет, GCN изигра важна роля в мисиите на
д-р Джейрок Лий в ДР Конго, Ню Йорк в САЩ,
Израел и Естония. По-специално през септември
2009 г., Обединената мисия на Израел, проведена
в Международния конгресен център, Ерусалим, бе
излъчена в повече от 220 държави чрез 33 програми.
Пастор Хийджин Лий бе назначен като Главен
директор през октомври, 2013 г. От тогава бе
утвърдена с любов духовната организационна сила
и единство. Също така, те започнаха да създават

нови програми с отдадено от Бога съдържание и
започнаха ново начало с голямата любов и интереси
на зрителите. Различните програми на GCN създадоха
положително усещане и породиха промяна и живот за
зрителите по света.
Говорителят на TBN Русия (Президент: пастор Игор
Никитин) каза: „Зрителите на TBN Русия изпращат
хиляди писма със свидетелства и благодарности всеки
месец и ние чухме за техните трогателни истории за
преживяванията им с Божите дела чрез молитвата
на д-р Лий за болните, неговите думи за живот и
представените могъщи дела.“ Също така, Enlace TV,
покриваща Латинска Америка, получи благодарствени
писма от хора, които бяха излекувани и благословени
чрез програмите на GCN и много от тях се записаха в
клоновете на Манмин в Латинска Америка или като
членове на Централната църква Манмин.
GCN сега излъчва своите програми и църковни
боготворителни служби в повече от 170 страни чрез
съдружия с много ръководещи програми по света. Ето
защо, международните клонове на църквата могат
да се присъединят към боготворителните служби на
централната църква чрез излъчвания на живо (или
чрез записи на излъчвания поради различия във
времето). По този начин, те поддържат същия поток
на духа като централната църква.
GCN ще продължи да показва ясно автентичността
на Библията и живия Бог на хората, които живеят в
това крайно време, както и да изпълнява прекрасно
Божията заповед.
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„Не прелюбодействувай“
„Не прелюбодействувай“ (Изход 20:14).

прелюбодейството от сърцето си

Старши пастор д-р Джейрок Лий

Прелюбодейството се дефинира като доброволни
сексуални отношения между един семеен човек и
някой друг, който не е неговия или нейния законен
партньор. В миналото това се е считало за сериозен
грях. В днешно време съвестта на хората е вцепенена и
те имат малко съзнание за греха. В резултат на това, те
лесно извършват такива грехове на действие.
Независимо с колко грях е изпълнен този свят,
ние като Божи деца, трябва винаги да сме будни
и да вървим в Светлината (Римляни 13:12). Тази
седма заповед, която гласи да не извършваме
прелюбодейство, съдържа и други духовни значения,
освен забраната на самия акт на прелюбодейството.
Нека да ги разгледаме.

Първо, не трябва да извършваме
прелюбодейство на действие
Прелюбодейството на действие е едно от типичните
дела на плътта и Библията ясно гласи, че хората, които
извършват този грях, няма да бъдат спасени (Галатяни
5:19-21).
В 1 Коринтяни 6:9-10 пише: „Или не знаете,
че неправедните няма да наследят Божието
царство? Недейте се лъга. Нито блудниците, нито
идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито
малакийците, нито мъжеложниците, нито крадците,
нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите,
нито грабителите няма да наследят Божието царство.“
Разбира се, Бог може да даде възможност за
разкаяние на новия вярващ, който познава малко
истината. Много е трудно да се получи духът на
разкаяние, когато човек познава истината в известна
степен и извършва такива очевидни дела на плътта.
Левит 20:10 ни предупреждава с думите: „Ако
прелюбодействува някой с чужда жена, тоест, ако
прелюбодействува някой с жената на ближния си,
непременно да се умъртвят и прелюбодеецът и
прелюбодейката.“
Също така, Библията забранява строго сексуалните
връзки по взаимно съгласие между двама души, които
не са женени, сексуални отношения с животни или
с партньор от същия пол. Бог категорично забранява
да извършваме такива грехове, за да не тръгнем към
смъртта, защото ни обича. Следователно, не трябва да
следвате тези тенденции в света и да бъдете порочни.

На второ място, трябва да отхвърлим

В Матей 5:27-28, Исус казва, че всеки, който гледа
жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в
сърцето си.
Преди хората да извършат грехове на действие, те
първо имат грехове в сърцето си. Тъй като изпитват
омраза в сърцето си, те причиняват вреда на другите
и тъй като имат гняв в сърцето си, те се ядосват. По
същия начин, ако човек има прелюбодействащо
съзнание в сърцето си, то ще премине в действия на
прелюбодейство.
Ето защо, дори и още да не се е проявило на
действие, ако го има в сърцето, това вече е извършване
на прелюбодейство. То има същия корен като
прелюбодейството. Някои хора учат, че човек не може
да отстрани прелюбодейството от сърцето си, а само
да се опита да го потисне. Разбира се, това не е според
човешките способности, но ако получим Божията сила
чрез молитви и пости, ще отстраним тази греховна
природа от сърцето си.
Исус носил корона от тръни и пролял Своята ценна
кръв, за да ни прости греховете, които извършваме в
мислите си. Освен това, Бог ни изпратил Светия дух,
който помага да отстраним греховните природи от
сърцето ни. Ако изкореним греховната природа, няма
дори да мислим за неистината. Разбира се, в процеса на
нейното отхвърляне, ще почувстваме, че идва отново и
отново, но ние никога не оставаме в същото състояние,
ако наистина се стремим да отхвърлим греховете като
вярваме в Божието слово и го спазваме.
Дори и да обелим различни слоеве на една глава лук,
ние пак виждаме подобни слоеве и ако продължим
да белим, няма да остане нищо. Същото се отнася и
за нашите греховни природи. Ето защо, няма да сме
обезсърчени, ако имаме вяра. Трябва да вярваме, че
ще бъдем обновени в степента, в която се опитваме и
скоро ще бъдем осветени.
В процеса на отхвърляне на греховната природа, Бог
не Ви осъжда за извършване на прелюбодеяние, дори
и умът Ви да бъде обхванат за момент от блудна мисъл.
Проблем е, когато задълбочите тази мисъл с Вашето
въображение. Бог ще Ви даде повече благоволение и
сила, ако се разкаете веднага след като се осъзнаете и
продължавате да се опитвате да бъдете святи.

На трето място, не трябва да се опитваме да
извършваме духовно прелюбодейство
Както физическото прелюбодейство, така и
прелюбодеянието в сърцето, принадлежат на
прелюбодейството на плътта. По-лошо от тях е
духовното прелюбодейство. Човек извършва духовно
прелюбодейство, когато обича света повече от Бога,
макар и да проповядва вярата си в Него.
Колосяни 3:5-6 гласи: „Затова умъртвете природните
си части, които действуват за земята: блудство,
нечистота, страст, зла пощявка и сребролюбие, което е
идолопоклонство; поради които иде Божият гняв върху
рода на непокорните.“
Дори и човек да получи Светия дух, да изпита
Божите дела и да има вяра, ако той не отхвърли
алчността от сърцето си, ще обича светските неща
повече от Бога. Тоест, ако има алчност, тя ще доведе
до духовно идолопоклонство и впоследствие, ще се
превърне във физическо прелюбодейство.
По какво се различават духовното идолопоклонство
във втората и в седмата заповед? Духовното
идолопоклонство съдържа всички „неща“, които
обичаме повече от Бога. Физическо идолопоклонство

е, когато човек, който не познава изобщо Бога, прави
образ и го почита. Духовно идолопоклонство е, когато
човек, който има слаба вяра, обича света повече от
Бога.
Представляващ нов вярващ, защото има малко вяра,
той може да обича парите, славата или други членове
на семейството повече от Бога и така те са духовни
идоли за него. Въпреки това, докато слуша Словото
и се моли, той започва да вярва от сърце, че Словото
в Библията е вярно и че има Небе и Ад. Той започва
да разбира, че трябва да обича Бог на първо място.
Сега е получил такава вяра. Ако продължава да обича
света повече от Бога и непрекъснато приема неща,
които принадлежат на тъмнината, това означава да
изостави любовта, която е получил от Бога и това е
духовно прелюбодейство. Библията често сравнява
отношението между израилтяните и Бога като това
между баща и дете, но понякога го оприличава на
връзката между мъжа и жената, които са се врекли в
любов с цялото си сърце.
Въпреки това, в историята на Израел, израилтяните
често пренебрегвали споразумението с Бог и почитали
чужди богове. Те познавали много добре Бога, който
им показал множество знамения и чудеса, но били
подмамени да следват собствените си желания. Приели
идоли от неевреите и ги почитали. Това било духовно
идолопоклонство (1 Летописи 5:25).
Северното царство на Израел извършило духовно
прелюбодейство чрез почитане на идоли и било
пренебрегнато и унищожено от Бога. Дори и след
това, южното царство на Юдея не се покаяло, а
продължило да почита идоли. В крайна сметка и то
било унищожено от неевреите (Еремия 3:8).
Днес ние, Божите деца, сме булките на Господ (2
Коринтяни 11:2). Духовно прелюбодейство е, когато
човек, който е повярвал в Господ, получил е Светия дух
и нарича Господ „Моят младоженец“, все още обича
света и се помирява с неистината (Яков 4:4). Този,
който предава Господ и извършва прелюбодейство, не
може да стане Негова булка и да се присъедини към
Неговото сватбено тържество.
Ето защо, духовното прелюбодейство е по-лошо
от физическото. Представете си, че по-малкият брат
е наругал по-големия и е плюл по него. Това е голяма
обида, но има възможност да му прости. Въпреки това,
един син рядко ще получи опрощение, ако обиди така
баща си.
По същия начин, човек няма да получи отговори
на неговите молитви и ще бъде отдалечен от Бога,
ако премине определена граница на духовно
прелюбодейство. Тогава той ще бъде по-опетнен със
света, ще извършва грехове, за да разпъне на кръст
Исус Христос и ще върви по пътя на смъртта (Евреи 6,
10).
Скъпи братя и сестри в Христос, надявам се да
нямате нищо общо не само с физическо, но и с духовно
прелюбодейство, да копнеете само за истината и да
изпълните сърцето си с нея. Моля се в името на Господ
по този начин да украсите себе си с непорочност и
чистота като булката на Господ и да участвате с радост
в Сватбеното тържество.
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Преминете изпитанията и
бъдете вярващи, подобни на пшеницата
Растенията издържат на дъжд, вятър, силно слънце и затова раждат доброкачествени плодове.
По същия начин, ние понасяме изпитания с вяра да станем вярващи, подобни на пшеницата.
Впоследствие, в този процес ставаме истински Божи деца.
Не трябва да имаме плътските мисли, че нещо е прекалено трудно или че се страхуваме, а
да вярваме и да имаме надежда във всичко с любов. Тогава ще преодолеем всякакъв вид
изпитания, които са благословия и с любовта на Бога. Нека да разгледаме специфичните начини
да станем вярващи, подобни на пшеницата, чрез изпитания и проверки.

Първо, вярвайте докрай в любовта на Бога!

1 Петрово 1:7 гласи: „С цел: изпитването на
вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото,
което гине, но пак се изпитва чрез огън, да
излезе за хвала и слава и почест, когато се яви
Исус Христос.“
Понякога Бог позволява проверки и изпитания
за вярващите, защото иска чрез този процес да
добият вяра, която е като златото. Също така,
впоследствие, Той желае да получим похвала,
слава и почести във вечността на Небето.
Нужно е да отхвърлим злото и да сме
търпеливи в много неща, за да имаме такава

вяра, която е като истинско злато. Трябва
също да живеем според Божието слово, без да
се примиряваме със света. Междувременно
е възможно да страдаме несправедливо.
Необходимо е в такива моменти да вярваме в
любовта на Бога и да благодарим за Неговата
специална любов, с която ни е повел към подобро обиталище на Небето.
Трябва до край да вярваме в любовта на
Бога и да не се съмняваме в любовта Му,
когато изпитанието се удължава, задавайки си
въпросите: „Защо Бог не ми помага? Обича ли

ме наистина?“ Ако се съмнявате, възможно е да
се откажете, да упреквате и да се оплаквате. Ето
защо е необходимо да запишем любовта на Бога
в сърцата си още веднъж и да бъдем търпеливи.
Яков 1:4 гласи: „А твърдостта нека извърши
делото си съвършено, за да бъдете съвършени
и цели, без никакъв недостатък.“ Ще станете
съвършен човек, ако вярвате в любовта на Бога
и изтърпите до край. Лесно ще понесем и ще
получим ценни плодове с вяра, когато осъзнаем,
че едно изпитание е породено от любовта на
Бога, който ни помага с неговата грижа.

На второ място, повярвайте, че те са краткият път за постигане на надежда!

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; Скръбта тук е като
пряк път за постигане на нашите надежди.“ Както е
споменато, изпитанието или нещастието служи като
пряк път за постигане на надежда. Някои от вас може
да помислят, че се променяте много бавно. Въпреки
това, чрез страдания ще се променим много бързо и
според степента, в която сме променени и подновени,

можем да станем съвършени божи деца, които Му
приличаме.
Следователно, не трябва да избягваме изпитанието,
а да се опитваме да го издържим, когато дойде. Хората
обикновено искат да поемат път, който е удобен и
лесен. Въпреки това, ще им отнеме повече време, за
да стигнат до дестинацията, ако избягват изпитанието.
Представете си, че някой около Вас винаги се
опитва да открива грешките Ви за всичко. Вероятно
не искате да го виждате, но дори и в тази ситуация,

не трябва да го избягвате, а активно да се справите.
Трябва да понесете ситуацията с надежда и да се
опитате да му простите и да го разберете. Тогава ще
се промените с Божието благоволение.
Изпитанието или нещастието може да послужи
като стъпало или пряк път към надежда. Ако наистина
искате да бъдете Божие дете, когато сте подложени
на изпитание, гледайте на него като на пряк път,
понесете всичко радостно и смело и напредвайте с
вяра към надеждата.

На трето място, мислете и действайте само в добрина!

Някои хора обвиняват Бога или се оплакват от
Него с въпроса: „Защо Бог не действа за мен и защо
ситуацията ми не се променя, въпреки че спазвам
Словото Му?“ Вероятно изглежда, че работят
предано и се молят ревностно, но все още имат зло
в сърцата си и затова ситуацията им не се променя.
Ето защо, когато има изпитания, трябва да мислим и
да действаме само в добрина.
Данаил не се помирявал със света и живял според
Божието слово, но той бил захвърлен в бърлогата на
лъва заради плановете на злите хора. Въпреки това,
той не упреквал Бога и не се чувствал обезсърчен,
не обвинявал царя и не се оплаквал. Данаил не
реагирал с лошо към злите хора, които кроели
порочни планове за него.
Той действал само в добрина до самия край и
когато влязъл в бърлогата, Бог изпратил ангели и

затворил устата на лъва. Бог го предпазил и те не му
причинили никаква вреда. Вместо това, злите хора,
които направили порочния план, станали храна за
лъвовете.
Разбира се, вероятно изглежда глупаво да се
отнасяме добре със злите хора, но действайки само
с добрина е най-мъдрият начин за получаване на
благословии според духовното правило.
Някои проверки или нещастия привидно идват
от други хора около Вас или от определени
обстоятелства, но в действителност са причинени
от врага дявол и Сатаната. Нужно е да спечелим
битката с врага дявол и Сатаната, а не с хората, за да
преодолеем всички изпитания с вяра.
Трябва да се борим според духовния закон, за да
постигнем победа в една духовна битка. Законът
гласи да победим злото с добро. Римляни 12:21

гласи: „Не се оставяй да те побеждава злото, но ти
побеждавай злото чрез доброто.“
Ако невярващи членове на семейството Ви
преследват, трябва да се отнасяте с тях с добрина и с
вяра. Тогава ще спрат да Ви преследват и е възможно
дори да се покръстят. От друга страна, изпитанието
ще стане по-сериозно и по-продължително, ако
мислите, че те просто са много зли, ако се опитвате
да ги убедите с думи и с насилие да повярват.
Ето защо, трябва да се молите за тях първо с
любов, да им служите в Господ и да се опитате
да разчуствате сърцата им. Необходимо е също
да мислите в добрина и да проповядвате вяра във
всяка ситуация. Тогава Бог ще прогони врага дявол
и Сатаната, ще разчуства сърцата на членовете на
семейството Ви и ще ги поведе към всички неща и
отговори в подходящо време.

3

4

Свидетелства

№ 28 10 МАЙ, 2015 Г.

Новини от Maнмин

Брат Пунийт, на 18 г., Манмин църква в Делхи, Индия
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главоболия като прочете книгата
Посланието на Кръста на висок
глас за своя баща, който беше
парализиран от кръста надолу
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преди Баварирал да бъде излекуван:
торакални прешлени 2 и 3 бяха повредени
поради туберкулоза на гръбначния стълб

От пет-годишна възраст живях с
болка заради епилепсия и страдах от
тежко главоболие и главозамайване.
Пробвах различни лекарства, но нищо
не действаше. Семейството ми отиде в
индуски храмове за моето лечение, но симптомите ми
само се влошиха.
За да се влошат нещата още повече, през март, 2012 г.,
моят баща, който работеше като инженер в една фабрика,
бе диагностициран с туберкулоза на гръбначния стълб и
го оперираха. Въпреки това, операцията не мина добре и
баща ми остана парализиран от кръста надолу. Принуден
бе да остане на легло до края на живота си със своето
осакатено тяло. Имахме финансови проблеми и майка ми
започна работа като секретарка в един магазин за дрехи.
Междувременно тя научи от един наш съсед за
църквата Манмин в Делхи и помоли пастор Джон С. Ким
от църквата да посети дома ни. Заедно с него извършихме
боготворителна служба за Бога. Той ни показа видео,
представящо могъщото духовенство на старши пастор
д-р Джейрок Лий и аз бях изумен.
През юни, 2012 г., членовете на моето семейство
признаха факта, че Бог е единственото истинско Божество
и ние приехме Господ Исус. Започнахме да ходим на
църква, но тъй като баща ми не можеше да отиде, пастор
Ким му даде книгата на д-р Лий Посланието на Кръста
на хинди и му помогна да получи вяра. Той посещаваше
баща ми редовно и се молеше за него с кърпичка, на
която се е молил д-р Лий (Деяния 19:11-12).
Докато му четях Посланието на Кръста на висок
глас, аз почувствах главоболията ми да изчезват малко по
малко.
Един ден, баща ми каза, че имал сън. В него видял

всички нас, издигнати във въздуха, а той се намирал сам.
Започнал да вика: „Господи! Господи!“ и заплакал. Тогава
се събудил. Баща ми се замислил за миналия си живот,
припомняйки си посланията, които чул. Разкаял се за
това, че изпитвал негативни чувства към близките си,
след като се карал с тях за пари и за имоти. Покаял се за
омразата в себе си.
През февруари 2013 г., баща ми получи отново
молитвата с кърпичка. Беше удивително, че мъртвите
му нерви бяха регенерирани! Той възстанови
чувствителността си в долната част на тялото и стана
способен да я движи. Започна да ходи на църква. Баща
ми беше удивен, когато видя рисунката на отнасянето на
олтара, защото я беше виждал насън.
През ноември 2014 г., той бе напълно излекуван, когато
получи молитвата на старшия пастор за болните чрез
прякото излъчване по GCN в неделя и вече не изпитваше
никакви трудности да върви. Сега дори управлява
триколка за доставки, наречена „темпо“ и извършва
доброволна работа за църквата като шофьор.
Аз също бях излекуван от епилепсията. Обикновено
имах слаб успех в училище, но оценките ми се
подобриха. Получих дори стипендия. Участвам в
доброволни дейности в църквата като барабанист. Също
така, сестра ми бе излекувана от висока температура и
майка ми се възстанови от болката, която изпитваше в
цялото си тяло.
Семейството ми прие християнството и се отказа от
индуизма. Всички заплетени проблеми, включително
болестите, бяха разрешени. Нашите съседи чуха за
свидетелствата и дойдоха в църквата. Отдавам всички
благодарности и възхвала на Бога, който е единственото
живо Божество. Алилуя!

Дякон Кюнгей Лий, на 47 години, Дейгу църква Манмин, Южна Корея
Преди седемнадесет години претърпях автомобилна
катастрофа. Пътувах в бус за 12 пътника. Гумата се
спука на магистралата и бусът се преобърна. Удари се
в централната лента и се превъртя два и половина пъти
извън контрол. По това време бях бременна с моето
трето бебе. Излетях през прозореца и паднах на земята
далеч от буса.
Въпреки това, в този момент почувствах как един
ангел ме хвана, издигна ме във въздуха и ме положи на
земята. Същата вечер получих молитвата на старши
пастор д-р Джейрок Лий. На следващия ден имах
преглед в родилния дом, който показа, че всичко е наред.
Няколко месеца по-късно родих здраво момче и отдадох
слава на Бога.
Мина време и аз станах от хората, които ходят на
църква само в неделя, без да се молят, с извинението, че
са заети. Тъй като живеех с апатична вяра и тежко сърце,
в мен възникна проблем. Ставаше нещо нередно с тялото
ми. Само няколко години преди това, изпитвах болка в
долната част на корема и имах трудности при уриниране.
На 22 ноември, 2014 г., изпитах по-голяма болка
и отидох в болница. Рентгенографията показа, че в

Нейният най-малък син – брат Джуунчей Нах бе защитен от Бог
в една автомобилна катастрофа, докато се намирал в утробата й.
От ляво надясно, брат Нах, нейният съпруг дякон Бюнгхак Нах,
нейната дъщеря Юнхий Нах, дякон Кюнгей Лий и нейният наймалък син Куангчей Нах.

пикочния ми мехур имаше неща, подобни на камъни и
анализът на урина показа наличие на хематурия. Лекарят
ми каза да вземам лекарство за следващата седмица и да
направя отново теста.
Когато си тръгнах от болницата и се върнах в къщи,
аз си спомних много неща. Трябваше да си спомня за
благоволението, което Бог ми даде и да работя предано
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за Неговото царство. Вместо това, аз забравих Неговото
благоволение и виждах само реалността, в която се
намирах. След това отидох на събранието за молитви
Данаил, покаях се и помолих за помощта на Светия
дух. Покаях се, че се ядосах и попречих на моя съпруг и
децата ми. Покаях се също, че извършвах моите задачи с
чувство за задължение.
В правилното време, църквата Манмин в Южен
Поханг трябваше да извърши служба за своята
годишнина с пастор Хийсун Лий, световен пастор на
църквата Манмин и събрание за молитва за пълнотата
на Светия дух на 30 ноември, 2014 г. Аз отидох там и
получих нейната молитва с кърпичката (Деяния 19:1112). Скоро усетих нещо странно в стомаха си. Отидох до
тоалетната и излезе тъмно червен съсирек от кръв. След
обяд излезе още един съсирек.
След една седмица отидох отново в болницата и ме
прегледаха пак. Лекарят каза, че нямаше хематурия, нито
камъни. Нямаше нищо нередно! Алилуя! Чрез всичко
това, християнският ми живот бе обновен и аз започнах
радостно да работя за Божието царство. Отдавам всички
благодарности и възхвала на Бога.
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