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Има вода, която свидетелства за живия 
Бог и предава любовта Му. Това е сладката 
вода Муан, която извършва божествени 
изцеления и ни дава отговори, когато я 
използваме с вяра.
На 5 март, 2013, в църквата Муан Манмин 

беше проведена служба „Муан, сладка вода 
на силата“ по случай 13тата годишнина, 
ръководена  от  пастор  Мюнгсуул  Ким 
в Хиейдж-мион, Mуан-ган, провинция 
Джионам .  Присъстваха  лидерите  на 
множество организации, както и местни 
жители и много вярващи, включително 
губернаторът  на  Муан  и  членове  на 
областния съвет.
По време на службата губернаторът 

Чиолджу Ким каза в своето обръщение: 
„Изразявам моите сърдечни поздравления 
на 13тата годишнина на центъра за сладка 
вода Муан и предавам сърцата на около 
80,000 жители в Муан. Църквата Муан на 
Манмин не само разпространи Божието 
слово, но също така допринесе за местното 

развитие. Благодаря на старшия пастор на 
Централната църква Манмин, д-р Джейрок 
Лий за помощта, оказана на бедните с 
екологичния ориз, произведен в Muан. 
Оценявам любовта му към родния град и 
искам да възхваляват Господ.“
Пасторът Донгчо Шин (Помощник пастор 

в Централната Църква Манмин) предаде 
посланието, озаглавено „Поколението, което 
търси чудеса“ въз основа на Йоан 4:48. Той 
каза: „Сладката вода Муан беше отдадена 
в любовта на Бога. С това чудо Бог иска 
много хора да бъдат щастливи, да разрешат 
проблемите си и да постигнат по-добре 
обиталище на небето с вяра.“ Пасторката 
Естер К. Чанг (Заместник председател 
на Обединената Света Църква на Исус 
Христос, бивша президентка на Женския 
университет в Сеул) отправи поздравително 
послание и пастор Дейхий Чо (2ри Велик 
енорийски пастор в Централната Църква 
Манмин) отдаде благопожелание.
Представлението по случай честването 

беше проведено в градината на центъра 
за сладка вода Муан при изключително 
добро време, където мъглата, която се беше 
спуснала по-рано, се избистри и топлите 
слънчеви лъчи огряха всичко. Певците 
Crystal Singers и хорът Звук на Светлината, 
които са членове на Комитета за сценични 
изкуства  към  Централнат а  Църква 
Манмин, изпълниха своите представления, 
пяха хвалебствени песни и танцуваха с 
присъстващите, почитайки Бог, който 
позволил Сладката вода Муан.
Центърът за Сладка вода Муан беше 

посетен от безброй хора от страната и 
чужбина, които желаят да посетят обекта, 
където се е изпълнила Божията сила. 
Има неспирни свидетелства за делата на 
изцелението и получаването на отговори, 
които бяха постигнати чрез сладката вода 
Муан. Дякон Санок Ким, на 68 години, 
свидетелства, че била излекувана от тежка 
стомашна язва чрез пиенето на Сладка вода 
Муан, от сухота на очите чрез измиването 

им с водата и от косопад чрез напръскване 
по косата.
След като се потопила в Сладката вода 

Муан, сестра Кавагучи Ясухиро, на 49 
години от Япония, се излекувала от алергия 
към полен; Mисионерът Дейвид Мукаса, 
на 48 години от Великобритания, бил 
излекуван от уртикарий на скалпа; Сестра 
Ана в Перу, на 6 години, била излекувана 
от нараняване и от косопад. Пастор Станли 
Бого в Кения, на 35 години, възстановил 
зрението си и пастор Сихиотан Кусои, на 61 
години, бил излекуван от диабет.
Сахаи Антон Джон, на 13 години, не 

можел да върви и да говори, защото бил 
слаб по рождение, но започнал да върви и 
проговорил, когато пил редовно от Сладката 
вода Муан. Сега расте добре. Както беше 
видяно от свидетелствата, Божията сила 
непрекъснато се проявява чрез сладката 
вода Муан във всяка част на света. Ние 
отдаваме всички благодарности и слава на 
Бога.

Сладка вода на силата Муан; водата, 
която предава Божията любов

Честване и служба по случай 13тата годишнина

1: След представленията по случах честването, гостите отдадоха благодарности и възхвали на Бога и танцуваха с изпълнителите в градината на центъра за Сладка вода Муан. 2: 
Благодарствената служба по случай 13тата годишнина на центъра за Сладката вода Муан, съдържаща Божията сила, с влиятелни местни личности. 3: Пастор Донгчо Шин проповядва на 
службата. 4: Изпълнения на Crystal Singers и на хора Звук на Светлината.

След като се премести в района, заобиколен от морета 
през февруари, 1999 г., църквата Муан Манмин страдаше от 
недостиг на питейна вода.
Църковните членове започнаха да се молят, вярвайки 
в библейското чудо, когато горчивата вода в Мара се 
превърнала в сладка вода, което е записано в Изход 15:25. 
Tе приеха молитвата на старшия пастор д-р Джейрок 
през месец март, 2000 г. Tогава не само, че солената вода 
се превърнала в питейна вода, но и чрез водата били 
представени удивителни дела на силата.
През 2007 г., центърът за Сладка вода Муан получи 
одобрение за своята безопасност и качество в тестовете 
за минерални фактори, тежки метали, химически остатъци, 
кожни реакции и токсичност чрез експериментален анализ и 
проверка, извършени от Американската администрация за 
храните и лекарствата. През месец май на 2010 г., Сладката 
вода Муан отговори на изискванията да бъде изнасяна за 
САЩ чрез успешно преминаване на всички допълнителни 
тестове на Американската администрация за храните и 
лекарствата.

                                               Церемония по случай
                                       откриването на паметника 

за Сладка вода Муан на 
Божията сила Старши пастор 

д-р Джейрок Лий, третият отляво.

Резултатите от тестовете на 
Американската администрация за 

храните и лекарствата

Църквата Муан Манмин, заобиколена от морета 1
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2 Словото на живота – Духовна любов (2) 

Значението на духовната любов

13тата глава от 1 Коринтяни е наречена „Глава за 
любовта“. Тя поставя ударение върху значението 
на любовта преди подробното обяснение на 
духовната любов. Въпреки че имаме достатъчно 
храна, дрехи, подслон и нищо не ни липсва, 
всичките ни надежди и всички мотиви, за да 
живеем изчезват, ако нямаме любов. С други 
думи, любовта е най-важният фактор в живота 
ни.

1 Коринтяни 13:13 гласи: „И тъй, остават тия 
трите: вяра, надежда и любов; но най-голяма от 
тях е любовта.“ Дори и да говорим красиво като 
ангелите, да имаме дарбата на пророчеството, 
да притежаваме вярата, с която да преместваме 
планини, да дарим всичките си притежания, за 
да нахраним бедните и да предадем телата си за 
изгаряне, нуждаем се от истинска любов, за да 
направим делата ни съвършени.

1. Дори да говоря с езика на хората и на 
ангелите
Тук „Езикът на хората“ не се отнася за дарбата 

на езиците, която е един от даровете на Светия 
дух, а до всички езици, използвани на Земята 
като английски, китайски и руски. Откриваме 
огромната сила на думите, когато виждаме колко 
много е напреднала човешката цивилизация и 
предадена на поколенията чрез езика.
Езиците имат силата да разчувстват човешките 

сърца и така можем да постигнем много неща. 
Колко  прекрасно  би  било  ако  можехме  да 
изговаряме добри думи с хубави гласове!
Ако говорим с езиците на хората и на ангелите, 

но нямаме духовна любов, ние сме станали 
като шумен гонг или звънтящи цимбали. Гонгът 
издава звук, когато е празен или е лек. По същия 
начин ние сме просто като плявата, когато сме 

празни и без духовна любов. Само когато сме 
пълни с любов като Божий деца, които Му 
приличат, можем да бъдем ценни като пшеница 
пред Бога, който е култивирал човечеството. 
Когато  казваме  нещо ,  трябва  да  оживим 
слушателите и да помислим: „С какви думи мога 
да го/я окуража?“ и „Как мога да му/й помогна 
да разбере истината?“
В  книгата  на  Йоан ,  глава  8,  писарите  и 

фарисеите завели пред Исус една жена, хваната 
в прелюбодеяние и Му казали: „А Моисей ни е 
заповядал в закона да убиваме такива с камъни; 
Ти, прочее, що казваш за нея?“ Ако им беше 
казал да я убият с камъни, те щяха да кажат, 
че не изпитвал любов. Ако им беше казал да й 
простят, щяха да Му отговорят, че пренебрегвал 
Закона. Исус започнал да записва греховете им 
един по един на земята. Когато видели греховете 
си на земята, те изпитали угризения на съвестта 
и напуснали мястото. Останали само Исус и 
жената и Исус й казал: „Нито Аз те осъждам; иди 
си, отсега не съгрешавай вече.“
Думите  с  духовна  любов  имат  силата  да 

съживяват, но ако се опитвате да наложите идеите 
си на другите или да сочите чуждите грешки с 
думи, не може истински да ги промените или да 
дадете истински живот, дори и думите Ви да са 
напълно верни.

2 .  Дори  и  да  притежавам  дарбат а  на 
пророчеството ,  да  познавам  всички  тайни 
и  мъдрости  и  да  имам  цялата  вяра ,  за  да 
премествам планини
Общо казано, пророчеството означава да 

говорим за нещо, което ще се случи. В Библията 
хората  предсказвали ,  че  нещо  щяло  да  се 
случи чрез получаването на сърцето на Бога с 
вдъхновението на Светия дух за определена цел. 
Това не би могло да стане с волята на човека, но 
хората могли да получават пророчество от Бога с 
вдъхновението на Светия дух (2 Петрово 1:21).
В този случай „Дарбата на пророчеството“ 

в главата за любовта не се отнася за дарбата, 
отдадена  специално  на  такива  хора .  Тук 
става въпрос за предварителното познание и 
оповестяването, че спасените души ще бъдат 
хванати във въздуха, когато Господ дойде във 
въздуха, когато ще имат седем-годишно сватбено 
тържество, докато неспасените души ще страдат 
по време на седем-годишните велики страдания 
и ще отидат в Ада след присъдата на Великия 
бял трон.

„Тайните“ се отнасят за тайните, скрити 
преди началото, тоест, посланието на кръста. 
Посланието на кръста е Божието провидение, 
подготвено преди началото за спасение на 
човечеството. Бог знаел предварително, че хората 
щели да съгрешават и да тръгнат по пътя на 
смъртта, затова подготвил Исус, който е нашият 
единствен Спасител, преди началото. Бог скрил 
това като тайна, защото ако Сатаната знаел за 
нея, мистерията нямало да се сбъдне заради 
намесата му.
Врагът дявол и Сатаната се надявали да запазят 

властта, отдадена им след прегрешението на 
Адам ако убият Исус. Ето защо, те подбудили 
злите хора и ги накарали да Го разпънат на 
кръста. Въпреки това, противно на очакванията 
им, пътят на спасението бил открит след като 
убили Исус, който нямал никакъв грях. Въпреки 
че знаем тази изумителна тайна, няма полза от 
нея ако не притежаваме духовна любов, за която 
да проповядваме.

Същото се отнася за познанието. „Цялото 
познание“ не  означава  само  академично 
познание, но и цялото знание за истината, 
записана в Библията. Ако познаваме Бога, трябва 
да Му вярваме от все сърце като го срещаме 
и почувстваме. В противен случай, нашето 
познание е само знание и то дори играе ролята 
на критерий, за да критикуваме и да осъждаме 
другите. Ето защо знанието без духовна любов 
също е безполезно.
Ние сме нищожни, ако притежаваме „Цялата 

вяра“, способна да премества планини, но 
нямаме любов. Петър вървял известно време 
по водата с вяра, когато Исус вървял по водата, 
но той нямал духовна любов и накрая, уплашен 
за живота си, се отрекъл от Исус, защото не 
получил Светия дух и не бил осветен.
Вярата пораства, когато почувстваме Бога; 

въпреки това, духовната любов расте в нас 
само когато се стараем усърдно да отхвърлим 
греховете. Това не означава, че вярата и любовта 
не са взаимосвързани. Чрез вярата искаме да 
отхвърлим греховете и да обичаме Бога.

3. Дори и да дам всичките си притежания, за 
да нахраня бедните и да предам тялото си за 
изгаряне
Онези ,  които  помагат  на  бедните ,  за  да 

изпъкнат, ще станат по-арогантни, когато ги 
хвалят. Tе погрешно мислят, че са праведни и 
не се опитват да пречистят сърцата си. Това е 
вредно за тях. Онези, които помагат на бедните 
от любов, не се интересуват дали някой признава 
делата им или не. Tова е, защото те вярват, че Бог, 
който ги наблюдава тайно, ще награди делата им 
с благословии и награди според стореното (Maтей 
6:3-4).
Същото е с пожертвованията. „Да предам 

тялото си за изгаряне“ означава напълно да се 
пожертваме. Разбира се, можем да направим 
пожертвования, когато обичаме, но можем да 
се жертваме, дори и да нямаме любов. С други 
думи, ние се оплакваме след като сме работили 
предано или се чувстваме неудобно, когато 
никой не признава нашите усилия, всеотдайност, 
време или финансов принос. Ние осъждаме 
другите, които не работят предано с мислите: 
„Как може да не правят нищо, макар че твърдят, 
че обичат Бога?“ С подобни сърца, ние сами се 
опечаляваме и не се разбираме с другите. По 
този начин нямаме полза от пожертвованието.
Защо  се  жертваме  без  любов  макар  и  да 

имаме вяра? Tова е, защото нямаме чувство за 
собственост, че „това, което е на Бога е мое и 
това, което е мое е на Бога“. Ако сърцата ни са 
изпълнени с духовна любов, можем да се отдадем 
на Господ, независимо дали някой ни вижда и ни 
признава.

Скъпи братя и сестри, моля се в името на 
Господ да постигнете духовна любов като давате 
от себе си всичко за другите като свещ, която 
гори, жертвайки себе си, за да изгони тъмнината 
и да освети наоколо.
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„Ако говоря с човешки и ангелски езици, а 
любов нямам, аз съм станал мед що звънти, 

или кимвал що дрънка. И ако имам пророческа 
дарба, и зная всички тайни и всяко знание, 
и ако имам пълна вяра, тъй щото и планини 
да премествам, а любов нямам, нищо не съм. 
И ако раздам всичкия си имот за прехрана 
на сиромасите, и ако предам тялото си на 

изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползува“ 
(1 Контиряни 13:1-3).

Старши пастор д-р Джейрок Лий
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Искам да срещна живия Бог

К Искам винаги да срещам моя добър Баща Бог като Негово дете и да Го 
почувствам. Какво трябва да направя, за да срещна живия Бог?

A Най-главното и важно нещо, за да срещнете Бог е, че трябва ревностно да искате да Го срещнете, както е записано в Притчи 8:17. 
Бог ни обича повече от всичко друго и първи ни търси. Въпреки това, Той няма да ни принуди да открием сърцата си, за да влезе 

и да ни срещне, а действа според Неговата справедливост. Може да влезе в сърцата ни и да ни срещне само когато ги открием с желание 
(Откровение 3:20). Нашето желание да срещнем Бога ще стане искрено, когато сме бедни по дух. Трябва да отидете там, където е Бог, 
когато желаете истински да Го срещнете. Сега ще Ви обясня за четирите начини да срещнете Бога, който обитава в светлината, истината, 
добрината и любовта. 

66-те книги на Библията ни казват кой е Бог и каква е 
волята Му за човечеството. Най-вече ни казва колко много 
Бог ни обича. Чрез Библията разбираме тези неща и в същата 
степен нараства вярата ни в Бога. Причината, заради която 
идвате в църквата и научавате Божието слово е да срещнете 
Бог чрез Словото.
В 2 Tимотей 3:16 е записано: „Всичкото писание е 

боговдъхновено.“ Библията е написана с вдъхновението 

на Светия дух. Ето защо, трябва да разберем истинското 
значение с помощта на Светия дух. Словото тогава ще бъде 
живо и активно и ще проникне в нашата душа, дух и дори в 
ставите и мозъка, както е записано в Евреи 4:12.
Различни видове житейски проблеми ще бъдат разрешени и 

ще ни обсипят благословии, когато спазваме Божието слово, 
което ни казва какво да правим, да не правим, да спазваме и 
да отхвърляме определени неща.

Можете да срещнете Бога като спазвате Словото Му 1

Ще бъдем вдъхновени от Светия дух и ще разберем сърцето 
и волята на Бога, които се съдържат в Словото, ако ние 
искрено се молим на Бога в името на Исус Христос. Също 
така, ще получим силата да спазваме Божието слово.
Молитвата не е монолог. Тя е разговор с Бога. Когато 

Неговите деца се молят, Бог ги чува и докосва сърцата им 
или им дава да разберат и да осъзнаят. По този начин можем 
да общуваме с Бащата Бог и по-конкретно, да бъдем близо 
до Него. Освен това, Той ще ни отговори в съответствие със 
закона на справедливостта, ако се молим според Божията 
воля. По този начин със сигурност можем да срещнем и да 
изпитаме Бога.
Научаваме какво направил слепият просяк Baртимей, за да 

срещне Исус като четем Марко 10:46-52. Той получил отговор 
от Исус като Го търсил настойчиво на висок глас. Когато 
другите го упрекнали да говори по-тихо, той още повече 
повишил гласа си. Това се дължало на голямото му отчаяние. 
Накрая срещнал Исус и очите му прогледнали, както искал.

Mного  пророци  като  Илия  и  Петър  също  викали  в 
молитвите си. Исус също се молил с всичките Си сили и 
потта му станала като капки кръв, падащи на земята. Не 
може да имате никакви блуждаещи мисли или сънливост, ако 
викате с толкова копнящо сърце, когато се молите. Надявам 
се да се молите от все сърце и да викате с увереността, че 
наистина ще срещнете Бога, когато се молите (Еремия 33:3).

Може да срещнете Бога като викате в молитвите си настойчиво2

Живият Бог е много доволен от възхвали, както е записано в 
Псалми 69:30-31: „Ще хваля името на Бога с песен, И ще Го възвелича 
с хваления; И това ще угоди Господу Повече от вол, – от юнец имащ 
рога и копита.“ Божието сърце, очи и уши са насочени към децата 
Му, когато Го издигат с красиви възхвали. Tова е причината да се 
изпълваме с радост и чувства докато пеем възхваляващи песни.
В Библията виждаме, че бащите на вярата също възхвалявали Бога. 

Една от най-значителните от тези фигури е Давид. Той обичал да пее 
възхваляващи песни, когато сам водил стадото или когато принасял 

жертвоприношения на Бога като цар. Бог обичал Давид и винаги бил 
с него в хвалебствията.
Хвалебствените песни на Давид съдържали също силата на 

светлината. Злите духове, които измъчвали Саул, избягали, както е 
описано в 1 Царе 16:23, когато Давид свирил на арфа. В 4 Царе 3, 
Eлисей бил трогнат от Бога и получил Божието слово докато свирил 
свирачът. Бог приема възхвалата ни с радост и ни показва в отговор 
Своята благодатна любов, когато възхваляваме Божията добрина, 
любов и сила по този начин.

Може да срещнете Бога като Го възхвалявате в сърцето си3

Праотците на вярата, започвайки с Авраам, Исаак и Яков в 
епохата на Стария завет общували с Бога чрез пожертвования. 
Цар Соломон срещнал и изпитал Бога на мъдростта, 
от който идват всички благословии като отдал хиляда 
жертвоприношения. Тези жертвоприношения са равностойни 
на боготворителните служби в епохата на Новия завет.
В Йоан 4:24 Исус казва: „Бог е дух; и ония, които Му се 

покланят, с дух и истина трябва да се покланят“. Просто 
казано, преклонението в дух се отнася до боготворенето 
на Божието слово като „хляб на живота“ в нашите сърца 
с вдъхновението на Светия дух. Това в действителност се 

отнася до преклонението, отдадено с ясно разбиране на 
Бога с цялото ни тяло, сърце, воля и всеотдайност и с любов 
към Бога, с радост, благодарност, молитва, възхвала, дела и 
дарения.
Ще получим благоволение отгоре, когато боготворим от 

все сърце в дух и истина. Ще бъдем изпълнени с надежда 
за Небето, с мир и с радост. Tова е доказателството, че сте 
срещнали Бог, който е източникът на живот и мир. Винаги 
ще усещаме Бог, който е с нас през цялото време, ако пазим 
добре този вид благоволение в живота ни. Можем да срещаме 
Бог всеки ден.

Може да срещнете Бога като се прекланяте в дух и истина 4
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В моето семейство се преплитат различни култури 
и двамата със съпругата ми, която е от Малайзия сме 
глухонеми. Оженихме се през 2008 г. и имаме син и 
същеря. Благодарение на Бога, те имат нормален слух. 
Това е Божията любов и благоволение.

Имаше опасност нероденото ми бебе да умре или да 
живее във вегетиращо състояние

Започнах да вярвам, изпитвайки нежната любов на 
Бога, когато второто ми дете беше излекувано от неговите 
болести.
Това се случи през 2011 г., когато съпругата ми беше 

бременна в шестия месец. Получи се резултатът от 
ултразвуковия тест и моят лекар каза, че има съмнение 

за хиатална херния на зародиша. Хиаталната херния 
е издаденост (или изсипване) на горната част на 
стомаха в гръдния кош поради разкъсване или слабост 
на диафрагмата. Каза ми да отида в друга, по-голяма 
болница. Заведохме го в университетска болница и го 
подложиха на задълбочен медицински преглед. Резултат 
беше като гръм от ясно небе.

„Неговата хиатална херния е в толкова лошо състояние, 
че сърцето му е изместено и хернираната част притиска 
белия дроб. Животът му е в опасност и той може да умре 
в утробата и дори и съпругата Ви да роди нормално, най-
вероятно е да умре. Дори и да оцелее, възможно е да 
живее като вегетиращ човек.“
Двамата се прибрахме вкъщи и в продължение 

на няколко дни бяхме шокирани и плакахме. Tогава 
получихме съвет от заместник-ръководителя на мисията 
за глухонеми. Той ни обясни за спазването на свещения 
ден и за отдаването на десятъци. Каза ни също защо Бог 
не можеше да защити бебето ни.
По онова време не спазвах свещения ден и не плащах 

редовно десятък, но се разкаях за миналите дни след 
като го срещнах и започнах да спазвам свещения ден. 
Изчислих също десятъка на това, което бях спечелил през 
2011 г. и го предложих на Бога. Получих също молитвата 
на д-р Джейрок Лий.
На 22 август, 2011 г. синът ми Юнсу беше роден 

благополучно, но претърпя операции заради хиатална и 
ингвинална херния и трябваше да остане в инкубатор.
През  октомври ,  2011 г. ,  Юнсу  беше  изписан 

от  болницата ,  но  все  още  имаше  детска  астма , 
продължително  високо  белодробно  налягане , 
хипербилирубинемия, заболяване на канала, съединяващ 
белодробната артерия с дъгата на аортата, хипоплазия 

на левия бял дроб, дисеминирана интраваскуларна 
коагулация и заболяване на хиалинната мембрана. За нас, 
които сме глухонеми, не беше лесно да го отгледаме.

Той стана нормален с Божията сила

Старши дякон Хюнджу Ох, която беше доброволка за 
мисията за глухонемите, познаваше нашата ситуация. Тя 
посещаваше центъра за молитви Манмин в продължение 
на година с Юнсу и се молеше за неговото здраве с 
любов и всеотдайност. Съпругата ми и аз се молихме в 
центъра за молитви Данаил.
Юнсу пеодоля девет кризи с молитвата на д-р Лий и 

с молитвата върху кърпа (Деяния 19:11-12). Сърцата ни 
боляха, защото не бяхме способни да го гледаме добре 
заради недъзите ни, но бяхме благодарни, защото старши 
дякон Ох се грижеше добре за него.
Накрая, Юнсу оздравя с молитвата на д-р Лий и беше 

излекуван от всички болести. Започна да ходи на детска 
градина от месец март, 2013 г. Ние отдаваме благодарност 
и възхвала на Бога, който съживи сина ми, обречен на 
смърт.

Синът на брат Бокхо Хан нямаше възможност да бъде 
изцелен, но беше излекуван от болестите с молитвата на 
д-р Джейрок Лий и сега расте добре и има добро здраве. 
(На горната снимка е Юнсу, точно след неговото раждане)

„Със силата на молитвата, синът ми беше 
съживен и оздравя от всички болести“

На 24 февруари, 2013 г., в светата църква Манмин в Найроби, Кения беше проведена срещата за 
изцеление с кърпа с епископ д-р Мионгхо Чионг (Председател на Обединената Света църква на 
Исус Христос в Африка). Той поставяше кърпата, изпълнена със сила, върху болните и се молеше 
за тях. Голям брой хора бяха излекувани от лошо зрение, рак, СПИН, парализа, малария, сърдечни 
болести и дискови хернии.
Сред тях, три-годишно дете, чийто крака по рождение бяха прекалено слаби, за да върви, 

укрепна и проходи само след като получи молитвата. Присъстващите възхваляваха Бога с 
радостни викове.

Hеговото име е Рен Опои от Маконгени, който се намира на 7 км от църквата. Иан Ата, 
неговият 14-годишен брат го беше довел в църквата и редовно посещаваше неделно училище. 
Едновременно с това, той посети срещата за изцеление с кърпа с копнящо сърце заедно с брат 
си, за когото направи така, че да получи молитвата. Съседите му бяха поразени от удивление, 
когато видяха да ходи малкото момче, което преди това не вървеше и казаха удивени: „Какво се е 
случило с това момче?“

Новини от чужбина
Събрание за изцеление с кърпа, 
проведено в светата църква Манмин в Найроби, Кения

Три-годишно дете, което не можеше да върви, 
сега ходи! 

Брат Бокхо Хан (Мисия за глухонемите, Южна Корея)

Семейството на брат Бокхо и старши дякон Хюнджу 
Ох; отляво, брат Бокхо Хан, неговата дъщеря Юнхай, 
неговата съпруга сестра Кюшучен, старши дякон Хюнджу 
Ох, неговият син Юнсу


