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„Подновен съм във Водата на живота“
Словото на живота събужда безкраен брой хора на света

Докато разговарял с една самарянка, 
която отишла до кладенеца, Исус й 
казал: „Всеки, който пие от тая вода, 
пак ще ожаднее; а който пие от водата, 
която Аз ще му дам, няма да ожаднее 
до века; но водата, която ще му дам, 
ще стане в него извор на вода, която 
извира за вечен живот“ (Йоан 4:13-14).
Водата утолява жаждата ни за 

момент, но не продължава вечно. 
Духовната вода, която Господ ни дава 
– Божието слово – подновява нашите 
души и ни води към вечен живот. Така, 
както Божието слово е като извор, от 
който винаги извира вода, от сърцата 
ни ще бликне безкрайна радост, ако 
научим и спазваме Словото.

10,000 клонове и асоциирани църкви 
на Манмин изпитват такава радост 
в живота си. Дякон Титикан Бунсом 
от църквата Чианг Рай Манмин в 
Тайланд (на 40 г. възраст) посочва: 
„Проповедите на старши пастор д-р 
Джейрок Лий подновяват хората. 
Често се ядосвах, но сега отхвърлих 

гнева. Съпругът ми обичаше светските 
удоволствия, но сега стана уважаван 
от своето семейство човек и служи 
на членовете на църквата. Синът ми 
се отказа от своята пристрастеност 
към онлайн игрите и учи старателно. 
Нямам за какво да се тревожа.“
Сестра Йохана Мендез в Църква 

Колумбия Манмин (на 35 г.) каза: 
„Докато слушах проповедта на д-р 
Лий „Да удовлетвориш Бог“, аз 
осъзнах, че вървях към Ада, защото 
имах смъртни грехове. Изцяло се 
покаях за тях, благодарение на Бог, 
който ми позволи духа на разкаянието. 
Сега живея щастливо с надежда за 
Небето.“
Брат Уиджей, на 18 г., в Църква 

Ченай Манмин в Индия изтъкна: 
„Получих голямо благоволение от 
посланието на д-р Лий и спрях да пия 
и да пуша. Отхвърлих също гнева си. 
След това бяха покръстени всички 
членове на семейството ми. Приеха ме 
също в училище.“

Сестра Сангей Ким, на 23 г. каза: 
„Един ден научих в работата ми, че 
бях уволнена. След инцидента слушах 
проповедта, озаглавена „Цял десятък 
и приношения.“ Аз отдадох десятък, 
но това не беше десятък от целия ми 
приход, затова бе непълен. След като 
разбрах това, дадох три пъти повече 
десятък от този, който не бях дала. 
Тогава бях наета на работа от по-добра 
компания!“
Словото на живота е ръководство 

за  пътя  към  спасение ,  ключ  за 
разрешаване на проблеми и указание 
за праведен християнски живот. Чрез 
Словото на живота, членовете на 
Манмин разбират ясно Божията воля. 
Те бързо повишават вярата си като го 
спазват.
Освен това, дълбоките духовни 

послания на д-р Лий събудиха дори 
много пастори, които мислеха, че 
познават добре Библията.
Па с то р  Джон  Ме ср а дж  ч у 

„Посланието на Кръста“ по време на 

семинара на пасторите в Дубай, 2015 
г. Той каза: „Всяка дума на посланието 
докосна сърцата ни. По-конкретно, 
бях възхитен от ясните обяснения с 
цитати от Библията.“
Пастор Арнолд Кипротич в Кения 

също посочи: „Посланията, които 
научих в Международното библейско 
училище Манмин, ми дадоха сила. 
Църквата ми изпита обновление. 
Започнах с 18 члена, но понастоящем 
броят на членовете е 470.“
Старши пастор д-р Лий получи 

Словото на живота с вдъхновението 
на Светия дух чрез хиляди молитви 
и периоди на пости. Словото осигури 
живот за безкраен брой хора. Различни 
серии на проповеди са налични на 
уебсайта на църквата: www.manmin.
org включително: Посланието на 
Кръста, Мярката на Вярата, Небе, 
Ад, Девет плода на Светия дух, 
Блаженства, Глава за любовта и 
Лекции за Битие, Левит, Йов, Йоан, 1 
Коринтяни и Откровение. 

Д-р Джейрок Лий (по средата) проповядва изпълнените с живот послания, които помагат на много хора да приемат Господ и да постигнат спасение. Словото на живота се 
разпространява в целия свят чрез книги на 60 езика, GCN, MIS (Международен семинар Манмин) и семинари на пасторите. То донесе обновление, живот, отговори, благословии 
и истинско щастие за много хора, както и пастори.
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„Не свидетелствувай лъжливо 
против ближния си“

Някои хора уверено твърдят, че не лъжат, но от 
гледна точка на Бог, който е самата истина, повечето 
хора лъжат често. Това е като малко количество 
мръсотия или дребно петънце, което се вижда на 
слънчева светлина, но не е лесно да се забележи на 
тъмно. Нека сега да разгледаме тези лъжи.

1. Когато казвате, че сте направили нещо, което 
не сте и когато казвате, че не сте направили нещо, 
което сте извършили 
Ясно се вижда по време на съдебен процес как 

едно лъжливо свидетелство може да има сериозно 
негативно влияние. Думите на един свидетел 
пред съда оказват пряко влияние върху присъдата. 
Заради последствията от лъжесвидетелството, един 
невинен човек може да бъде обявен за виновен и 
осъден на смърт, според свидетеля.
Библията посочва, че свидетелят и съдията 

трябва да бъдат много разумни. Написано е, че 
хората трябва да изслушат не само един свидетел, 
а двама или трима души, за да разберат правилно 
ситуацията. Разбираме също, че лъжесвидетелят 
трябва да бъде наказан (Второзаконие 19:15-20).
Това означава, че Божите деца не трябва да 

произнасят никакви лъжи в живота си, независимо 
колко незначителни изглеждат. Лъжа е също, ако 
те запазят мълчание, вместо да кажат истината. 
Например, виждаме, че някой е обвинен погрешно 
заради нещо, което сме извършили, но не казваме 
нищо по въпроса. Не можем да твърдим, че сме 
праведни хора, когато купуваме нещо в един 
магазин и продавачът ни връща повече, а ние 
просто го взимаме. Бог иска от нас не само „да 
не лъжем.“ Той иска сърцето ни да е праведно и 
всичките ни думи и дела да са честни.
Хората понякога казват „невинни лъжи.“ 

Например, някой Ви пита дали сте яли и от 
уважение към него казвате, че сте яли, дори и да 
не е така. По-добре е в тази ситуация да кажете 
честно: „Не съм, но не искам нищо да ям.“
Нека да разгледаме такъв случай в Библията. 

Когато Саул се опитвал да убие Давид, Джонатан 
скрил Давид на полето и не казал истината на баща 
си, Саул. Вместо това, той казал, че Давид отишъл 
да търси братята си. Въпреки че не взел най-
доброто решение, той направил всичко възможно, 
за да спаси Давид.
Както е видно в този случай, ако лъжем с добро 

намерение и не търсим полза за нас, Бог не ни 
осъжда безусловно за лъжата. Въпреки това, ако 
постигнем по-високо равнище на добрина, няма 
да изпаднем в такава ситуация на първо място и 
няма да е нужно да казваме „невинни лъжи.“ Бог 
действа така, че да избегнем подобна ситуация. Тъй 
като Бог познава нашето сърце и не можем да Го 
измамим, трябва първо да имаме честни сърца, да 
получим мъдрост от горе и винаги да произнасяме 
добродетелни и добри думи.

2. Да добавим или да пропуснем нещо чрез 
нашите лични мисли и чувства
Когато хората споделят нещо помежду си, те 

често добавят или пропускат факти. Това може да 
не изглежда лошо, ако имат добри намерения, но 
може да възникнат недоразумения, ако намеренията 
им са лоши. Тогава има проблем. Дори и да 
предадат абсолютно същите думи, значението може 
да е различно, в зависимост от тяхната интонация и 
ударение.
Например ,  въпросът  „Защо“,  зададен  с 

умолителен тон и загриженост и „Защо?“, 
зададен с тон на възмущение и гняв, има съвсем 
различно значение. Разбира се, трудно е да 
предадем посланието на някого така, както е 
произнесено, сякаш е аудио запис. Въпреки това, 
трябва да се опитаме да предадем максимално 
точно първоначалното намерение на този, който е 
произнесъл думите.
Също така, не трябва да предаваме едно 

послание, дори и да имаме добро намерение, ако 
то не е приятно, не е поучително и не отговаря на 
истината. Макар и да предаваме посланието с добро 
намерение, сърцето на слушателя ще бъде разбито 
и това води до отчуждаване на хората един от друг. 
Матей 12:36-37 гласи: „И казвам ви, че за всяка 

празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в 
съдния ден. Защото от думите си ще се оправдаеш, 
и от думите си ще се осъдиш.“ Надявам се да 
произнасяте само добри и поучителни думи, за да 
бъдете признати като праведни хора за Бог.

3. Да осъждаме и да критикуваме някого без да 
познаваме добре сърцето му
Когато човек вижда лицата и действията или 

чува другите, той често ги осъжда в сърцето си със 
своите собствени мисли и чувства. Приятелят Ви 
минава покрай Вас, без дори да Ви забележи. Той 
може да вижда зле или да е зает с мислите си. Вие 
обаче мислите: „Той ме пренебрегна“ или „Има ли 
нещо против мен?“
Макар и да разберем бързо какво чувстват 

другите и да сме близо до тях, пак е трудно 
да разберем сърцата им. Много хора разбират 
погрешно, осъждат и се ядосват; те клеветят 
и критикуват другите, само защото използват 
собствените  критерии  за  стандарт.  Това  е 
случай на „лъжесвидетелство“, защото могат да 
разпространят нещо, което са преценили сами, но 
което не е вярно и не съответства на сърцето на 
човека. Ако ние осъждаме другите, това също е 
лъжесвидетелство.
Повечето хора на плътта мислят, че другите биха 

проявили тяхното зло, ако се намират в същата 
ситуация. Това означава, че един човек с лъжливо 
сърце се съмнява дали другите не го лъжат. Този, 
който пренебрегва другите, мисли, че пренебрегват 
и него в определена ситуация. Ето защо, не трябва 
да осъждаме и да критикуваме другите според 

нашите стандарти. 
Ако човек говори за чуждите грешки и критикува 

другите, трябва да осъзнае, че извършва още по-
голямо зло (Матей 7:1-5). Можем да отличим 
прегрешенията на другите хора само, когато 
отхвърлим собственото зло и станем святи. В 
действителност, ако отхвърлим злото, няма да 
виждаме чуждите грешки. Вместо това, ще 
виждаме само доброто в тях и ще покрием 
грешките им.
Яков 4:11 гласи: „Не се одумвайте един друг, 

братя; който одумва брата или съди брата си, 
одумва закона и съди закона; а ако съдиш закона, не 
си изпълнител на закона, но съдия.“ Това означава, 
че да осъждаме и да критикуваме братята си е 
голямо зло. Това означава, че се опитваме да бъдем 
като Бог, който е единственият Съдия.
Още нещо, което трябва да запомним е, че не 

трябва да осъждаме Божието слово с мислите си. 
Бог може да направи дори неща, които са напълно 
невъзможни с ограниченията на хората. Ето защо, 
не трябва да мислим и да казваме, че нещо е 
погрешно или нередно в Словото.
Понякога, въпреки че нямат лоши намерения, 

хората често казват лъжи. Те преувеличават 
или омаловажават факти. Един човек може да 
каже, че е ял „много“ от едно ядене. Друг може 
да каже, че е „изял всичко.“ Един може да каже, 
че „не е останало нищо“, макар и да е останало 
малко количество. Можем да чуем, че „всички са 
съгласни“, въпреки че само няколко души са се 
съгласили.
Някои хора докладват за определени количества, 

макар и да не са сигурни в тях. Въпреки че не се 
опитват да лъжат, това пак е лъжа. Ето един пример, 
когато човек предава нещо, както желае. По време 
на обяд, един ръководител се храни с много хора 
и казва: „Масата изглежда малко оскъдна.“ Някой 
го чува и казва на друг: „Той каза, че няма месо на 
масата.“ Може да изглежда незначително, но това 
също означава да добавяме или да премълчаваме 
нещо.
Ако сърцето ни е изпълнено само с истината, 

няма нищо да добавяме или премълчаваме. 
Такива хора не изменят своите чувства и мисли. 
Следователно, ако думите Ви не са честни, макар и 
да са дребни неща, трябва да осъзнаете, че все още 
има лъжа във Вас. Ако не сте отхвърлили корена 
на тази лъжа, в много отчаяна ситуация можете 
също да произнесете лъжа, която причинява 
вреда на другите. Ето защо, аз ви призовавам да я 
отхвърлите изцяло.

Скъпи братя и сестри в Христос, като деца на 
Бога, който е Светлината, аз ви призовавам да 
постигнете чисто сърце, което е свободно от лъжа, 
дори за малки неща. Моля се в името на Господ Бог 
да осветява пътя Ви, да стане опора във Вашите 
трудности и да дарява щедро добрини в живота, в 
който вървите в истината (Псалми 84:11).

Старши пастор д-р Джейрок Лий

„Не свидетелствувай лъжливо против ближния си“ (Изход 20:16).
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Чудеса, контролиращи природни феномени
Силата на създателя Бог има влияние не само върху човешкото тяло и изцеление, но може също да контролира 
природните феномени. Порицанието на Исус успокоило изцяло ветровете и вълните на жестоката буря (Марко 4:37-39).
Страстната молитва на Илия спряла дъжда за три и половина година и го предизвикала отново (1 Царе 17-18; Яков 5:16-18). 
Този вид събития се случват и днес.

●●●

▶ През септември 2001 г. в Лунета 
Парк трябваше да се проведе мисията 
на д-р Джейрок Лий във Филипините. 
Два тайфуна се задаваха в района на 
мисията преди нейното започване. На 
пресконференцията, д-р Лий проповядва 
вярата си, казвайки, че вярва на Бог, 
който го повел към Филипините и 
мисията щяла да се проведе успешно 
без проблеми. В действителност, както 
предсказал, мисията била успешна в 
хладното време без дъжд.

▶ През август, 2011 г., ураганът Ирене 
заплаши средноатлантическия бряг. 
Прогнозата предвиждаше да причини 
големи щети в неделя, на 28 август. 
Ето защо, пасторите от църковните 
клонове на Манмин в Ню Йорк, Ню 
Джърси и Вашингтон помолиха д-р Лий 
да се моли за събитието. Д-р Лий се 
помоли ураганът да изчезне по време 
на петъчната нощна служба в 03:05 ч. 
сутринта в събота, 27 август в Корея; в 
14:05 ч. в петък, 26 август в Ню Йорк.
Няколко  минути  преди  д-р  Лий 

да се помоли, в 14:00 ч. в петък, на 
пресконференция, кметът Майкъл 

Блуумберг на Ню Йорк 
за първи път призова 
хората да напуснат 
града. Въпреки това, 
след молитвата на 
д-р Лий за затихване 
н а  у р а г а н а ,  т о й 
започна да отслабва. 
В  н ед ел я ,  п р ед и 
да стигне Ню Йорк, 
той  беше  стихнал 
в  та к а ва  с те пен , 
че се свеждаше до 
тропическа буря.

▶ През януари, 2011 г., река Бризбейн повиши нивото си и заля ниските области 
в Австралия. Предвиждаха се сериозни проблеми в следващите 24 часа, като 
наводняващи приливи и преливане на резервоари. WCDN (Световна мрежа на 
християнските лекари) в Австралия отправи молба за молитва до д-р Джейрок Лий 
на 11 януари. В резултат на това, на 13ти януари бе докладвано, че наводнението 
било по-слабо от предвиденото. 

▶ През август, 2013 г., по време на лятното оттегляне за молитва на Манмин, 
семинарът на д-р Лий започна на открито в 19:30 ч. В 19:40 ч. започна да вали 
проливен дъжд. Д-р Лий се моли да спре да вали. В името на Исус Христос, 
той заповяда: „Дъжд, спри!“ Тогава плътните облаци, които изливаха дъжда, 
се разпръснаха. Дъждът спря и се появиха звезди, когато ясното небе се 

разкри отгоре.

▶ По време на наводнението 
през октомври, 2002 г., което бе 
едно от най-големите наводнения 
в историята на Индия, земята бе 
лишена от дъжд в продължение на 
девет месеца.
На 8 октомври, д-р Лий пристигна 

в  Индия  з а  провеждането 
на  Обединената  мисия  2002 
г.  и  п р и с т и г н а  н а  лет ище 
Ченай. След провеждането на 
пресконференция, започна да вали 
пороен дъжд. 
Ченай  се 

осигуряваше 
с  в о д а  о т 
съседния град 
Карнатака , 
н о  г р а д ъ т 
о б я в и ,  ч е 
повече няма 
да изпраща 
в о д а .  Е т о 
защо, целият 
град  Ченай 
щ е ш е  д а 
стачкува на 
9  октомври 
с р е щ у 
централното 
правителство 
з а р а д и 
проблемите с 
водоснабдяването. Въпреки това, в продължение на една седмица, докато д-р Лий 
беше в Индия, валеше често с огромно натрупване на вода.

12 октомври беше третият ден от мисията, когато се случи нещо неочаквано. 
Изведнъж, по време на проповедта излезе силен вятър и заваля много пороен 
дъжд. Имаше също светкавици и гръмотевици. Д-р Лий призова хората да не се 
страхуват от дъжда и да покажат вяра в Бога. Той добави, че Бог ще действа повече 
за тях и продължи да се моли без чадър в проливния дъжд.
Той се моли ревностно за болните. Безброй хора бяха излекувани от своите 

болести. Присъстващите и зрителите по телевизията почувстваха Божията любов 
чрез него.
На следващия ден, на 13тиоктомври, бе последният ден от мисията и дойдоха 

около 1.5 милиона души. Полицията докладва на правителството, че около 
три милиона души общо са присъствали мирно на християнската мисия, без 
произшествия или инциденти в продължение на четири дни.

▶ Не можем да не признаем, че небесата, земята и 
всички неща на тях се подчиняват изцяло на Бог. Така 
е, защото Бог е техният създател. Как изглеждал преди 
сътворението Бог, който съществувал преди вечността?

1 Йоаново 1:5 гласи: „И известието, което чухме от 
Него и възвестяваме на вас, е това, че Бог е светлина 
и в Него няма никаква тъмнина.“ Той съществувал 
под формата на великолепна и прекрасна светлина 
и изпълвал цялата вселена. Той позволява на 
членовете на Манмин да правят снимки на ярка като 
аврора светлина в различни форми с камерите на 
своите мобилни телефони, за да почувстват Неговата 
първоначална светлина. Надеждата им за Новия 
Ерусалим се увеличава, когато виждат светлината. Те 
имат още по-голямо желание да израснат във вярата и 
да постигнат сърце на духа.

Написано от д-р 
Алвин Дж. Хуанг, 
вицепрезидент 

на WCDN

Н

Д-р Ирене Джаковоу отправила молба за молитва от д-р 
Лий на 11ти януари с притеснение за евентуално бедствие, 
причинено от голямо наводнение. След молитвата , 
равнището на водата било по-ниско от прогнозираното (13 
януари, BBC).

След като д-р Лий смело изповядал 
вярата си на пресконференция в Манила, 
тайфунът Лекима изведнъж променил 
посоката си.

На обединената мисия в Индия през 2002 г. присъствали повече от 
три милиона души. По време на мисията намаля голямата суша. 
Много хора бяха излекувани и приеха християнството.

Ураганът Ирене стихнал след молитвата 
на д-р Лий

Спасение от природни бедствия като тайфуни и урагани

Божията слава бе разкрита в тежки дъждове

✽ ✽ ✽ 
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Отидох до Съединените щати, за да изпълня 
мисията  си ,  но  изпитах  духовна  жажда  и 
ограничения

Родих се и израснах в богато семейство, но 
изпитвах духовно страдание в младостта си. 
Заведоха ме в църквата и приех Господ. Сънувах, 
че ме напускат демоните, които ме тревожеха и бях 
свободен от всички болки.
Така срещнах живия Бог. От тогава обичам да 

посещавам известни домове за молитва и да се моля 
страстно. Междувременно, в мен се зароди визия с 
вдъхновението на Светия дух, за да стана мисионер.
През 1996 г., с помощта на моите родители, 

заминах за Съединените щати, за да уча теология. 
Завърших магистърска степен по пасторална 
теология в Теологичното обединение Бъркли. 
През 2008 г. бях ръкоположен като пастор в 
интерденоминационна църква и служих на църквата 
в продължение на седем години.
Църквата се намираше в Сан Франциско, където 

духовните битки са толкова ожесточени, че има 
райони за хомосексуални мъже и жени. Пасторът, 
проповядващ в църквата, завърши докторска степен 
в Германия. Той обичаше да пие бира и да пее 
караоке в стил поп пред църковните членове.
Духовната ми жажда се засили с времето. 

Чувствах се, сякаш нямах духовен ръководител, 
на който да се доверя и да следвам. За да задоволя 
жаждата си, започнах да слушам проповедите на 
известни пастори в Интернет.

Слушах проповедите на д-р Джейрок Лий онлайн 
и изпитах удивителните дела на Светия дух

Междувременно чух проповедите на д-р Джейрок 
Лий. Плаках и се разкаях. Почувствах се духовно 
освежен, сякаш изстъргах мръсотията от тялото си.
От декември 2013 г., започнах да слушам 

посланията на д-р Лий с моя съпруг, мисионера 
Дейхюн Кюнг и се разкаяхме. Съпругът ми каза, че 
искаше да бъде ученик на д-р Лий.
Шест месеца по-късно, съпругът ми имаше сън, в 

който д-р Лий се яви и оправяйки връзката си, каза: 
„Трябва да се облечеш спретнато.“ Съпругът ми 
беше удивен.

Няколко дни по-късно се разхождахме около 
къщата ни. Тогава видяхме кръгла дъга около 
луната .  Никога  не  бяхме  виждали  такава 
мистериозна гледка. Приехме това като знак от Бога, 
че проповедите на д-р Лий са истина.
През 2014 г. гледахме онлайн видеото от 

Обединената мисия на д-р Лий в Индия през 2002 
г. Там имаше повече от три милиона души и се 
случваха огнените дела на Светия дух. Бяхме 
удивени да видим тези неща в днешно време.

Моите свекъри, които ходеха в будистки 
храмове, приеха християнството чрез проповедта 
„Посланието на Кръста“

Посетихме ги в щата Колорадо, за да покажем 
изключителните дела на Светия дух, потвърждаващи 
Божието слово.
Те бяха будисти, но ние им показахме онлайн 

сериите с проповеди на д-р Лий: „Посланието 
на Кръста“ и организирахме служби с тях. По 
време на тази проповед имаше много случаи на 
изцеление, като рани от изгаряне. Свекърва ми беше 
развълнувана и каза: „Има толкова добър пастор на 
света!“
По време на петата служба с тях, свекърва ми 

говори за своя сън. От небето излезе огън върху 
статуята на Буда, на който тя служеше и я раздели 
на две.
Малко по-късно, храмът, който те посещаваха в 

продължение на 15 години, западна и се премести 
в друг щат. Те накрая изгориха будистките свещени 
книги и молитвената броеница и приеха Господ. 
Алелуя!

По време на нашата седма година, дойдохме в 
Корея и започнахме нов живот на освещаване

Слушахме проповедите на д-р Лий в продължение 
на 2 години в САЩ. Осъзнахме много неща и ги 
запазихме в сърцата си. Едно от тях е, че д-р Лий 
прекарал повече дни на пости и молитви със сълзи, 
отколкото хранейки се и спейки. 
Запитах се в каква степен обичах душите като 

пастор и се покаях изцяло. Докато се молих, 
любовта ми към Бог и душите нарасна и в мен се 

зароди ясно надеждата за Новия Ерусалим.
Осъзнах също целта на мисионерската работа. 

Трябва да се откажем от хуманистичните църковни 
програми и първо да станем святи. Само когато 
станем святи, можем да получим силата на Светия 
дух и да свидетелстваме за Исус Христос според 
Библията. 
Молих се дълго време, защото исках да дам 

остатъка от живота си за изпълнение на световната 
мисия. Винаги когато се молих, Светият дух 
разчустваше сърцето ми, давайки ми да разбера, 
че Господ скоро ще дойде отново. Сега осъзнах, че 
начинът за изпълнение на мисионерската работа е 
да постигна освещаване на сърцето ми.
В крайна сметка, решихме в сърцата си да 

отидем в Централната църква на Манмин в Корея. 
Дойдохме тук през февруари 2015 г. Подновихме 
нашия дух със Словото и с молитва и се опитахме 
да бъдем праведни в Божите очи.
Много църкви в днешно време са загубили 

дори формата на набожност. Централната църква 
Манмин е най-библейската църква, в която 
изобилства силата на божествеността и на Светия 
дух. Съпругът ми и аз, като мисионери и като 
пастори, изпитваме голямо щастие от факта, че има 
истински пастор, на когото искаме да приличаме и 
да следваме. Отдаваме изцяло благодарност и слава 
на Бог, който ни ръководи в Неговата голяма любов.

{ Посланието на Кръста }

Как били създадени хората?
Защо Исус Христос е единственият 

спасител за човечеството?

Трогателното послание, което 
служи за събуждане на безброй 

души на света!

Истинската любов на Бог, 
въплътена в кръста

TEЛ. 82-70-8240-2075

Пастор Янгран Парк с нейния съпруг 
Мисионер Дейхюн Кюнг


