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Словото бе потвърдено от 
знаменията, който следваха!

Преп. Сууджин Лий, президент на 
Асоциацията на пасторите, бе поканена 
във Финландия и Русия от местните 
пастори и вярващи, където ръководи 
семинара и мисията с кърпичка 
на пасторите. След 13-дневното 
мисионерско пътуване, преп. Лий се 
върна на 23 юни, 2015 г.
На 19 юни, тя предаде послание на 

Семинара на пасторите в църквата 
Манмин в Санкт-Петербург, Русия 
(пастор Владимир Осипов, председател 
на Обединената свята църква на 
Исус Христос в Русия). На семинара 
присъстваха  пастори ,  желаещи 
благоволение, от Естония, Белорусия 
и различни области на Русия. Някои от 
тях дойдоха с влак за 48 часа. 
Ръководителят на възхвалите Роуз 

Хан, вицепрезидент на Изпълнителния 
комитет по изкуствата, възхвалява Бог 
в Русия и могъщият танцов състав 
за преклонение представи красиви 
изпълнения на руски песни. В нейното 
послание, преп. Лий проповядва с 
темата на представителната проповед 
на д-р Джейрок Лий „Посланието 

на кръста“ и обясни причината, 
заради която Бог постави дървото 
на познанието на доброто и злото; 
провидението за човешката култивация 
и квалификацията на Спасителя. 
Присъстващите получиха голямо 
благоволение. Един от тях каза: 
„Научих за светото евангелие на д-р 
Лий, но чрез този семинар осъзнах 
как да приложа наученото в живота 
си и че това е същността на светото 
евангелие.“
Присъства също пастор Максим 

Томасов, президент на TBN Балта в 
Естония. Той каза, че получил Божите 
благословии, защото подкрепил 
мисията на д-р Джейрок Лий в Естония 
през 2010 г. и неговите зрители 
наистина харесват програмите с 
проповеди на д-р Лий по GCN. 
На 20 юни, преп. Лий ръководи 

мисия с кърпичка в театър Колизей 
в  центъра  на  Санкт-Петербург 
(Деяния 19:11-12). Местният екип 
за възхвали предложи възхвали в 
пълнотата на Духа и след това бе 
предадено приветстващото послание 

от пастор Дмитри Поляков, който 
преведе проповедта на д-р Лий по 
време на Обединената мисия в Русия 
през 2003 г. Бе представено DVD-то 
„Божията сила“ и изпълнителите на 
Манмин възхваляваха и танцуваха. 
Присъстващите  се  изпълниха  с 
благоволение и с огъня на Светия дух.
Преп .  Лий  след  това  предаде 

послание за духовната и физическата 
вяра. След посланието, тя се моли 
за болните с могъщата кърпичка и 
много хора бяха излекувани от техните 
болести. Една 88-годишна жена почти 
беше загубила зрението си и виждаше 
замъглено, сякаш гледаше през гъста 
мъгла. След молитвата на преп. Лий, 
зрението й се проясни и тя започна да 
разпознава хората. Тя свидетелства с 
радост за изцелението си.
Един човек с парализа на лявата си 

страна започна да движи свободно 
левите си крайници, а друг захвърли 
патериците и проходи. Много хора 
свидетелстваха за тяхното изцеление от 
артрит, болка в гърба, СПИН и други 
болести.

На  13 юни ,  преди  семинара  и 
мисията в Русия, мисионерският екип 
с преп. Лий посетиха Финландия и 
проведоха възхваляващ Фестивал 
и Мисия с кърпичка. Изпълнения 
представиха местният екип за възхвали 
и изпълнителите на Манмин. След това, 
преп. Лий предаде посланието: „Защо 
Исус е нашият единствен Спасител?“ 
Тя се моли за болните след посланието 
и един човек, който вървеше с бастун 
заради парализа на бедрената става, 
започна да върви без него. Други хора 
с трудности в ходенето започнаха да 
вървят нормално, без патерици, а трети 
бяха излекувани от дискова херния, 
артрит и алергии.
Преп .  Лий  проведе  събрания 

в  църквата  за  Благословии  във 
Финландия на 14 юни и в църквата 
Хляб на живота в Гатчина, Русия. 
Събранията доставиха радост и 
пълнота на църковните членове.
Изнесоха се проповеди за Божите 

могъщи дела и Исус Христос, и 
словото бе потвърдено (Maрко 16:20). 
Нека да отдадем цялата слава на Бога.

През юни, преп. Сууджин Лий (снимка 1) ръководи семинара на пасторите и мисиите с кърпичка в Русия и Финландия. Снимки 2-5: Присъстващите пастори и вярващи слушаха 
словото на живота, изпитаха могъщите дела и бяха подновени, изпитвайки Божията любов. Снимки: 6 и 7 изпълнители на Манмин и свидетели на Мисиите с кърпичка. И снимки 
8 и 9: събранието в църквата за Благословии във Финландия и Фестивала за възхвали.
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„Не пожелавай къщата на ближния си“

Няма граници за алчността на хората. Дори и да 
са богати, те не се задоволяват с това, което имат 
и се опитват да натрупат повече. Жаждата им за 
богатство не угасва, дори и когато спечелят повече. 
Само когато търсят вечен живот и изпълнят 
сърцата си с надежда за Небето, могат да имат 
истинско удовлетворение и радост.

1. Трябва  да  отхвърлим  алчността  и 
ненаситността към светски неща
Когато  видят  една  прекрасна  къща  или 

скъпоценни неща, много хора възкликват: „O, 
колко е красиво!“ Някои от тях могат дори да 
помислят: „Искам това“ и в последствие, чрез 
мисълта, че го искат, алчността и ненаситността 
изпълват и се установяват в сърцата им. По този 
повод, Яков 1:15 гласи: „И тогава страстта зачева и 
ражда грях, а грехът, като се развие напълно ражда 
смърт.“
Страстта на плътта, страстта на очите и 

самохвалната гордост от живота имат общ корен 
с тази алчност и ненаситност. Това означава 
да обичате сладострастни неща на света и да 
искате светски неща. Заради тази алчност, хората 
казват лъжи, крадат, изневеряват, мамят другите, 
присвояват пари, извършват убийство и всякакви 
видове грехове.
Тази алчност понякога причинява враждебност 

между родители и деца, съпруги и съпрузи, братя 
и сестри. Заради тази алчност, хората завиждат 
на другите, които имат повече от тях и не са 
способни да се радват с истината. 1 Тимотей 6:10 
гласи: „Защото сребролюбието е корен на всякакви 
злини, към което като се стремяха някои, те се 
отстраниха от вярата, и пронизаха себе си с много 
скърби.“
Някои вярващи дори извършват грехове заради 

алчност. Например, по времето на завладяването 
на Ханаанската земя, Ахана откраднал злато, 
сребро и дрехата от военните трофеи. Заради това, 
всички членове на семейството му, дори добитъкът 
и самият Ахан били унищожени. Също така, 
Анания и Сапфира решили да продадат земята си 
и да я дадат на Бог, но веднага след като получили 
парите, алчността им ги завзела. Ето защо, те 
скрили част от тях, взели останалото и излъгали 
Петър, че било всичко. В крайна сметка умряли с 
Божието проклятие.

2. Човекът, чиято душа преуспява, не желае 
нищо 
Дори и човек да се радва на толкова много неща, 

дори и да получи целия свят, каква е ползата от 
това, ако загуби живота си? От друга страна, ние 
наистина сме богати хора, ако не се радваме на 
целия блясък на този свят, ако вярваме в Господ и 
имаме истински живот. 
В Лука, глава 16 четем притчата за „богатия 

човек и просяка“. Богаташът живеел луксозно 
всеки ден, а просякът на име Лазар се молил 
пред къщата му и имал злочест живот. Въпреки 
това, Лазар вярвал и почитал Бог, за разлика от 
богаташа. В крайна сметка и двамата умряли. 
Просякът Лазар бил отнесен от ангелите в лоното 
на Авраам, а богатият човек слязъл долу в Долния 
гроб и трябвало да страда завинаги.
Ако ние наистина вярваме, дори и да не сме 

получили благословии и сега да сме затруднени, 
няма да спрем да благодарим и да се радваме за 
това, че сме постигнали спасение. Освен това, ако 
почитаме Бог и живеем в Светлината, ще получим 
финансови благословии, защото Исус, който е 
Господ на всички неща, ни изкупил от бедността. 
Също така, Богът на любовта отговаря на 
молитвата на Неговите деца с най-добрите неща, 
когато искат с вяра.

3  Йоано во  1 : 2  гл а с и :  „Въ з любений , 
молитствувам да благоуспяваш и да си здрав във 
всичко, както благоуспява душата ти.“ Както е 
казано, първо трябва да получим благословията 
да благоуспява душата ни. Всичко ще бъде 
добре за нас и ще се радваме на добро здраве 
на земята, както и на вечна радост на Небето, 
когато отхвърлим греховете и злото, и душата ни 
просперира. Това е законът на духовното царство.
Представете си, че един човек, чиято душа не 

просперира, получи голямо богатство. В него се 
появява алчност, която поражда грехове. Възможно 
е дори да изостави Бога. Той разчитал на Бога, 
когато някога изпитвал трудности, обичал Го и 
полагал максимални усилия в своя християнски 
живот с истинско сърце. Въпреки това, след като 
бил благословен финансово, той спрял да се моли 
с извинението, че е зает, отдалечил се от Бог и 
отново бил привлечен от света.
От  друга  страна ,  хората ,  чиито  души 

просперират, не желаят нещата на света и не се 
отдават на светско сладострастие, дори когато 
спечелят богатство и слава. Те не се оплакват, 
когато не печелят добри неща на този свят, а 
вместо това се отказват от всичко, което имат и 
дори от живота си за Бог.
Докато работил предано за Божието царство, 

апостол Павел страдал от преследвания, глад, студ 
и много други трудности. Въпреки това, той бил 
удовлетворен във всички видове обстоятелства и 
благодарял на Бог, защото бил изпълнен с радост 
да получи спасение и любовта на Бога (Филипяни 
4:11-13).

3. Трябва да отхвърлим ненаситността и 
алчността и да се молим чрез Светия дух
Означава ли това, че няма да получим отговори 

на нашите лични желания и трябва да страдаме от 
бедност докато постигнем духа? Бог ще изпълни 
желанието ни според мярката на нашата вяра, ако 
старателно търсим праведност и поискаме нещо, 
от което се нуждаем. Няма да постигнем духовна 
вяра, необходима, за да получим отговор, ако се 

молим с алчност.
Яков 4:2 гласи: „Пожелавате, но нямате; 

ревнувате и завиждате, но не можете да получите. 
Карате се и се биете; Но нямате, защото не 
просите. Просите и не получавате, защото зле 
просите, за да иждивявате в сластите си.“ Както е 
записано, Бог няма да ни даде това, което искаме, 
ако се молим с алчност и ненаситност.
Ето защо, когато искаме нещо, не трябва да се 

молим с човешки мисли, а според волята на Бог 
и в Светия дух. Юда 1:20 ни казва да се молим в 
Светия дух и Ефесяни 6:18 гласи: „Молещи се в 
Духа на всяко време с всякаква молитва и молба.“ 
Тъй като Светият дух познава дълбоко Бог (1 
Коринтяни 1:20), ако се молим според указанията 
на Духа, ще удовлетворим Бог, защото това е в 
съответствие с Божията воля. Когато се молим в 
Духа по този начин, ние бързо ще получим отговор 
на тази молитва, душата ни ще просперира и ще се 
изпълнят скоро желанията на сърцата ни.
Най-важното нещо в молитвата в Светия дух е да 

се молим от все сърце. Трябва да отдаваме на Бога 
ревностна и правдива молитва във всеки момент. В 
молитвата, първо трябва да поискаме сила. Трябва 
да поискаме сила на вярата, за да преодолеем света 
и да спечелим битката срещу врага дявол, както 
и сила да излекуваме болести. Трябва също да 
поискаме сила, за да се молим страстно, да живеем 
в Божието слово и да имаме духовни мисли.
Когато се молим от все сърце, искайки духовна 

сила, ние постепенно ще получим пълнотата 
на Светия дух и накрая ще можем да се молим 
за много неща по естествен начин, и дори 
съдържанието за молитвата, за което никога не сме 
мислили, ще тече плавно като река. Ако се молим 
така, макар и да викаме дълго време, няма да се 
уморим, а вместо това ще получим нови сили. 
Скоро ще получим отговор на молитвата и сърцата 
ни ще се изпълнят с Духа и с радост. 
Друго важно нещо в молитвата в Светия дух 

е да се въоръжим с Божието слово. Само когато 
имаме Божието слово в нас, ще получим по-ясно 
и конкретно указанието на Духа. Ако всеки ден се 
молим страстно по този начин, алчността и всички 
видове грехове и злини ще бъдат отхвърлени и ще 
добием вярата, с която да получим отговор.
Моля се да отхвърлите цялата алчност за този 

свят, да имате надежда за небето и да се изпълните 
с благодарност и радост. Също така, моля се в 
името на Господ да се молите страстно в Светия 
дух, за да станете бързо святи и да поискате 
нещата, които са подходящи за Божието сърце, за 
да получите отговори на всички желания.

Скъпи братя и сестри в Христос, Бог ни дава 
Десетте заповеди не за да ни натовари, а да ни даде 
съвършени благословии в дух и тяло. Надявам 
се да осъзнаете тази любов на Бог и да получите 
всички благословии, които Бог ни обещал изцяло.

Старши пастор д-р Джейрок Лий

„Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито 
слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти.“ (Изход 20:17)
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Ако приемете определена ситуация според 
Вашето  лично  мнение ,  това  ще  доведе  до 
неправедни дела на душата Ви според Бога. Тогава 
ще добавите или ще пропуснете нещо, което 
другите казват, според собствените Ви мисли. 
Това би предизвикало критикуване, осъждане, 
неразбиране и дори негативни чувства.
Представете си, че някой Ви казва: „Бях на 

планината Кумганг. Беше толкова красиво, че за 
малко да се разплача.“ Някой ще помисли: „Нима 
казва, че е пролял сълзи, само от гледката на една 
планина? Той преувеличава!“ Той/тя ще помисли 
това, защото никога не е бил така развълнуван/а от 
красива природна гледка. 
Представете си, че един съпруг се прибира късно 

от работа. Той е груб и дори не отговаря на въпроса 
на неговата съпруга. Тя ще се почувства неудобно 
и ще се възмути: „Как може да се отнася така с 
мен?“ Въпреки това, тя е способна да се постави на 
мястото му: „Сигурно е изморен. Сигурно е имал 
проблеми в работата.“ Тя може да го разбере и да 
го утеши. От друга страна, ако съпругът мисли за 
неговата жена, която го чака до късно, той няма 
да й причини неудобство. По този начин, ще се 
поддържа мир, ако съпругът или съпругата мислят в 

истината и се поставят на мястото на другия.
Когато открием недостатъците на някого, не 

трябва да го осъждаме и да се възмущаваме: „Защо 
човекът винаги се държи така?“ Вместо това, 
трябва да го разберем: „Сигурно има причина, за да 
се държи така.“ Дори и да изпитаме загуба заради 
него, трябва да мислим за неговото спокойствие, 
да го разберем и да му съчувстваме. По този начин, 
ще намерим мир с всички хора, ако простим 
недостатъците на другите и проявим милост към 
тях.
Разбира се, това не означава, че трябва да 

покриваме безусловно грешките им и да казваме, 
че престъпниците са добри. Това означава да не ги 
мразим и да не ги пренебрегваме заради лошите 
им действия. Когато ги упрекваме за грешките им, 
трябва да ги обясним добре и да им помогнем да 
ги осъзнаят. Трябва да имаме истинска любов с 
надеждата, че душите им ще просперират.
Понякога ще Ви бъде трудно да прилагате делото 

на душата, принадлежащо на истината. Тогава 
трябва да проверите Вашите мисли, чувства, 
думи и дела и да се стараете усилено да мислите в 
истината. Освен това, трябва да получите Божията 
сила чрез страстна молитва.

Хората имат различна култура, ценности и 
мнения, защото научават различни неща и израстват 
в различни обкръжения. Ето защо, това, което е 
правилно за един човек, е грешно за друг, според 
неговото съзнание. Мярката на праведността в света е 
различна според мястото, времето и културата.
Какъв е истинският стандарт за отличаване на 

правилното от грешното?
Вярващите в Бог трябва да научат Божието слово 

и да отличават всичко с истината. Ето защо, трябва 
старателно да слушаме истината, да я научим и да я 
направим духовен хляб. Трябва да прочетем Библията 
и да отхвърлим погрешни стандарти, които сме 
научили в света. Някои от нещата, които хората считат 

за правилни, съответстват на Библията, но много от 
тях й противоречат.
Например, хората на света мислят, че е правилно 

да отмъщават на враговете си, но Божието слово 
гласи да обичаме дори тях. Някои хора поръчват 
на децата си да кажат, че не са в къщи, ако получат 
неприятно обаждане. Други използват чужди вещи и 
не ги връщат, или ги ползват без разрешение. Те дори 
не гледат сериозно на това. Според Божието слово, 
такива действия са лъжа и кражба.
Тъй като поколенията стават по-лоши, хората търсят 

повече собствената си полза и действат неправедно, 
но те дори не знаят какво правят, защото осъждат и 
критикуват другите според своите критерии.

За да може душата да действа само в истината, 
трябва да чувстваме всичко в истината. Как се 
чувстваме сега в голяма степен зависи от това как сме 
се чувствали в началото. 
Например, хората с душа, действаща в неистината, 

разсъждават по следния начин: когато видят много 
активен човек, те мислят: „Той иска да се покаже“. 
Чувстват се неудобно. От друга страна, хората, чиято 
душа действа в истината, казват: „Той работи усилено 
за Божието царство. Той е прекрасен.“
Следователно, трябва да мислим и да се чувстваме 

добре, когато общуваме и работим задно с другите. 
Когато срещнем хора, които имат различен характер и 
култура от нашите и казваме: „Не ми харесват“, може 
да имаме лоши чувства, които да останат дълго време. 
Въпреки това, ще запазим добри чувства към тях, ако 
поставим себе си на тяхно място, ако се опитаме да ги 
разберем и мислим по набожен начин.

Тоест, трябва винаги да мислим положително и да 
изпитваме добри чувства. За да направим това, трябва 
винаги да виждаме, чуваме и изпитваме добрина в нас.
Разбира се, не е възможно напълно да блокираме 

себе си от негативни чувства, защото сме изложени на 
много неправедни неща по време на нашия живот на 
този свят. Въпреки това, за нас е добре да не виждаме, 
да не чуваме и да не изпитваме негативни неща, за 
да бъдем в истината. Ако не можете да ги избегнете, 
трябва да ги приемете в истината и добрината.
Представете си, че сте гледали сцена на насилие 

в един филм. Някои от Вас ще помислят: „Жестоко 
е.“ Възможно е също да помислите в истината: 
„Насилието причинява вреда на другите. Трябва 
да бъдем по-внимателни.“ Ако вече сте запълнили 
сърцето си по неправедни начини, трябва да се опитате 
да ги превърнете в праведни чувства, както и да не 
мислите за тях.

Първо, трябва да 
отличим всички с 
истината, като стандарт

На второ място, 
трябва да чувстваме 
всичко според истината

На трето място, трябва 
да се поставяме на 
мястото на другите при 
всякакви обстоятелства

1

2

3

Дело на душата, принадлежащо на истината
Човек е способен да си спомни какво е видял, чул и научил, защото има душа. Когато се 
възползват от делото на душата, Божите деца трябва да правят това в истината и само тогава 
могат да станат хора на духа. Какво трябва да направим, за да бъдат душите ни в истината?
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На 25 април, 2015 г., беше 11:56 часа 
сутринта в събота. Ние провеждаме неделни 
служби в събота и затова се намирахме в 
църквата. Членовете на моята църква слизаха 
надолу по стълбите, за да се нахранят след 
неделната сутрешна служба.
Преди 12 ч. на обяд, областта бе разлюляна 

от  земетресение  от  степен  7.8,  което 
продължи повече от един час. Повечето 
членове излязоха на пътя. Успокоих членовете 
на третия етаж и се качих на четвъртия етаж, 
където се намираше офисът. Ръководителите 
на църквата подреждаха падналите предмети 
и търсеха нещата, от които се нуждаеха 
членовете.
Земетресението стана по-силно и ръководителите 

и аз получихме молитвата на старши пастор д-р 
Джейрок Лий, записана на автоматичната система 
за отговор. Тогава се покаях напълно за това, че 
изпитвах неудобство към някои членове и упреквах 
някои ръководители, въпреки че бях техен пастор. 
В този момент помислих, че това можеше да е 
последният миг от живота ми, но скоро се сетих 
за моите членове. Нямаше да понеса, ако бяха 
наранени или имаха някакви проблеми.
По-късно чух, че членовете на пътя наблюдаваха 

църквата. Сградата беше по-тясна и по-висока 
от други сгради. Тя се клатеше, сякаш беше в 
движение. Изглеждаше много опасно. Те плачеха и 
се молиха.

В  13 ч .  имах  среща  за  молитви  вместо 
боготворителна служба, която трябваше да се 
проведе в 14 ч. Започнах да търся неща, за които 
трябваше да се разкая пред Бог и се разкаях с 
моите църковни членове. След срещата за молитва, 
аз позволих на уплашените членове да отидат 
по домовете си и се молих в кафенето в двора 
на сградата, заедно с членовете, които искаха да 
останат в църквата. В 17:45 ч. започна срещата 
за молитва на Данаил и влязохме в сградата. 
Присъствахме на специалната среща за молитва на 
Данаил в Централната църква Манмин в Сеул по 
GCN.
На  следващия  ден ,  в  събота ,  завърши 

специалната среща за молитва на Данаил. 

Получихме  директно  молитват а  з а 
благословия на старшия пастор по GCN. 
Той се моли за нас в мисионерския център 
в Непал. В действителност, предвиждаше 
се в Непал да има по-силно земетресение 
от степен 9 до 12, както и да вали силно. 
Предвиждаше се дори лавина. Ето защо, 
никой не знаеше дали ще оцелее.
Въпреки това, получихме молитвата на 

старшия пастор. Моите църковни членове 
не намериха нищо повредено в домовете си 
и къщите им не бяха разрушени. Въпреки 
че съседните къщи и къщите пред тях бяха 
сринати на земята, домовете на църковните 
членове и близките им в други райони бяха 

защитени. Всички 196 клонове и асоциирани 
църкви се намираха под Божията защита. 

 Земетресението в Непал от април 2015 г. 
унищожи много места на идолопоклонство, 
като индуски и будистки храмове. Въпреки това, 
членовете на Манмин бяха защитени изцяло. Беше 
удивително, но можех да почувствам голямата и 
дълбока любов на Бог, който иска да спаси душите 
в Непал.
По време на това бедствие, видях голям брой 

хора да умират трагично. Те не познаваха Господ 
и почитаха идоли. Наистина ги съжалявах. Реших 
да бъда духовен войн, който проповядва светото 
евангелие и Божията сила в Непал. Ще се старая 
повече, за да спася душите на хората. Алилуя!

Сусмита Силуол, на 34 години Абигейл Таманг, на 37 годиниСанджая Сакия, на 26 години

Пастор Грейс Лий, на 41 години,
Мисионерски център на Манмин в Непал

„Бяхме защитени по време на 
земетресението в Непал през 2015 г.!“ 

На 25 април, 2015 г., в Непал имаше голямо земетресение от 7.8 степен и неговите последващи сътресения. Това бе най-лошото 
природно бедствие, което е поразявало Непал от 1934 г. То доведе до много жертви и причини голяма загуба на собственост. 
Мисионерският център Манмин в Непал се намира в Лалитпур, Непал. Това е гъсто населена градска област, която изглеждаше 
изложена на голяма опасност. Въпреки това, всички нейни 196 клонове и асоциирани църкви, както и централната част, бяха защитени.

Пред моята къща има езеро и в центъра 
му се намира стар индуски храм. Той се 
виждаше, когато отварях прозореца. Когато 
се  върнах  вкъщи  след  събранието  за 
молитва на Данаил, огромният храм потъна 
в езерото, заради земетресението. Въпреки 
това, нямаше нищо разрушено в дома ми, 
включително бутилките и каните на газовите 
варели. Колко удивително!

Работя в магазин за платове и само една 
стена ме делеше от индуския храм. В района 
има много индуски храмове. Индуският храм 
до магазина беше съборен и унищожен от 
земетресението. Въпреки това, работното ми 
място се запази. Бог ми позволи да изпитам 
мястото на пастора. Слава на Бог. 
Алилуя!

Свекърва ми се намираше на прага на 
смъртта, защото пи отровни пестициди. 
Въпреки това, тя се съживи след молитвата 
на д-р Лий. Тя живееше в стара къща. Когато 
започна земетресението, тя се намираше 
сама вкъщи. Докато другите къщи се сринаха, 
нейната къща, в която имаше снимка на 
старшия пастор, се запази и свекърва ми 
беше спасена.


