
Hовиниот aнминМ
№ 36  10 ЯНУАРИ, 2016 Г.

Новогодишно послание на 
старшия пастор за 2016 г.

Скъпи братя и сестри в Христос, 
нека да отдадем всички благодарности 
и  слава  на  Бог,  който  установи 
Централната  църква  Манмин  и 
ръководи тази църква с желание да 
се сдобие с безброй истински деца, с 
които да споделя любов завинаги.
За 2015 г., 33тата годишнина на 

църквата, Бог ни даде тези четири 
заглавия  на  молитви :  „Слава , 
плод ,  красив  храм  и  сила  на 
претворението“. Той ни благослови 
да пожънем съвършен плод чрез 
постигане на справедливост с голямо 
пожертвувание. Преди всичко, в 
този важен Коледен ден, голям брой 
вярващи промениха своята свободна 
воля и се обединиха със своя пастор 
като едно. Те сега се подготвят да 
получат много плодове в третия етап 
от издигането и след това да отидат в 
ръцете на Господ по време на Второто 
Му пришествие. Алилуя!
Нека сега да разгледаме заглавията 

на молитвата от 2016 г., която Бог дава 
на членовете на нашата църква. 

Първото  е  „Обичаната  от  Бог 
църква е изпълнена с членовете, които 
са получили плода на Светлината.“
Ефесяни 5:9 гласи: „…защото 

плодът на светлината се състои във 
всичко що е благо, право и истинно.“ 
Църквата, обичана от Бог, който е 
Светлина, е изпълнена с деца, които 
са получили плода на Светлината. 
Членовете на Манмин се обновиха 
чрез пожертвуванието на пастора в 
Божието провидение и се стремят да 
постигнат сърцето на Господ, който е 
Светлина. За да получите пълния плод 
на Светлината, трябва да постигнете 

цялата добрина, праведност и истина.
За да получите плода на цялата 

добрина, трябва да мразите злото и 
да отхвърлите всяка негова форма. 
Но това не е достатъчно; Вие трябва 
активно да практикувате добрина и да 
пожертвате себе си. За да постигнете 
плода на праведността, трябва да се 
подчинявате на Словото в Библията 
с вяра в Бог и с духовна вяра. Също 
така, плодът на вярата е лишен от 
фалшивост и неизменно съзнание. 
Ще получите плода на истината, 
когато неизменно спазвате добрината 
и праведността, които сте избрали с 
Вашата свободна воля.

Второто е „Църквата, водеща всички 
хора на всички нации към спасение“ с 
разбиране на Божието сърце.

1 Тимотей 2:4 гласи: „[Бог], Който 
иска да се спасят всичките човеци и да 
достигнат до познание на истината.“ 
Бог, който е Любов, иска всички хора 
на света да бъдат спасени, да отидат 
на вечното Небе, да постигнат сърцето 
на Господ и да станат истински Божи 
деца, които блестят като слънцето на 
най-красивото небесно обиталище, 
Новия Ерусалим.
Когато дойде времето за прибиране 

на реколтата, земеделецът отделя 
плявата от пшеницата и събира 
пшеницата в своя хамбар. По същия 
начин, Бог култивира хората на 
земята от дълго време, за да позволи 
да отидат на Небето тези, които 
са подобни на пшеница. Въпреки 
това, вярващите, които наподобяват 
плява, няма да бъдат спасени. В това 
последно време, изпълнено с грях 
и злини, Бог иска да бъдат спасени 

всички хора от всички нации. Ето 
защо, Той създаде тази църква и иска 
нейните членове да израснат като 
вярващи, подобни на пшеницата.
Тази църква бе основана в това 

специално провидение на Бога, затова 
никога не спирам да се моля и да се 
трудя за спасението на душите от 
нейното отваряне. Моля се в името на 
Господ Вие също да поведете безброй 
души към спасение чрез съвършено 
обединение с пастора във вяра.

Третото е „Светият храм, изпълнен 
с Божията слава“, благодарение на 
светите деца.
Псалми 37:6 гласи: „И ще направи 

да се яви правдата ти като светлината, 
и съдът ти като пладне.“ Бог е достоен 
да бъде възхваляван и Той получава 
слава, когато Неговите любими деца 
Го възхваляват с вяра. Той също 
се отплаща с големи благословии. 
С нарастване на броя на хората на 
духа и на цялостен дух, светлината 
на славата ще бъде по-силна в тази 
църква. Също така, историята на 
Манмин, която разкрива Божията 
слава, ще позволи построяването на 
Ханаанския храм и Великия храм.
Манмин се подготвя за това през 

последните 33 години и особено през 
последните пет години, членовете 
на църквата отстояват на скала от 
вяра и получават дух и цялостен дух. 
Надявам се сега да бъдете по-уверени, 
че ще участвате активно в епохата на 
Великия храм.

Четвъртото заглавие е „Църква с 
безкрайна сила“, която ще постигне 
провидението на Бащата.

Псалми 62:11 гласи: „Едно нещо 
каза Бог: две неща чух: че силата 
принадлежи на Бога.“ Всемогъщият 
Бог има безкрайна сила. Църквата 
с безкрайна сила означава, че тази 
църква ще покаже безкрайни дела на 
силата, както е безкрайна Божията 
сила.
Делата ще бъдат представени 

чрез  100% изпълнена  сила  на 
претворението в третия етап на 
започването. Чрез тази сила ще 
получим  невъобразимо  много 
плодове .  Бог  ме  ръководи  да 
изпълня  тази  съвършена  сила 
на  претворението  и  подготви 
предварително пълни финансови 
благословии. Той ръководи също 
нашите  пастори ,  работници  и 
членове  да  вървим  с  потока  на 
цялостен дух и да увеличим бързо 
вярата им.
В третия етап от започването, 

както  името  „Манмин“ (което 
означава всички хора от всички 
нации) намеква, ние ще поведем 
безкрайно много души към спасение 
по различни начини и стратегии. 
Както водата покрива морето, ние 
ще покажем безкрайна сила така, че 
Божията слава ще изпълни изцяло 
света.
За  нашите  10,000 клонове  и 

асоциирани  църкви  по  света , 
пасторите, братята и сестрите в 
Христос, аз се моля в името на 
Господ през 2016 г. да изпълните 
Вашето задължение като светлина 
и сол навсякъде, където отивате, 
да отдавате аромата на Христос, 
да  получите  съвършен  плод  на 
Светлината и да възхвалявате Бог.

„Стани, свети, защото светлина дойде за тебе, и славата Господна те осия. Защото, ето, 
тъмнина ще покрие земята и мрак племената; а над тебе ще осияе Господ и славата Му ще ти се яви. 

Народите ще дойдат при светлината ти и царете при бляскавата ти зора.“ (Исая 60:1-3)
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Плод на радостта

Всички хора, които приемат Исус Христос като 
свой Спасител, получават подаръка на Светия 
дух и ще се родят отново като Божие дете. Също 
така, според степента, в която човек живее според 
желанията на Духа, по-конкретно като следва истината 
с ръководството на Светия дух, ще получи Неговите 
плодове.
Нека сега да разгледаме плода на радостта.

1. Плод на радостта: да се радваме и да бъдем 
доволни във всякаква ситуация
Духовната радост не означава само да бъдем радостни 

и доволни.
Дори невярващите се радват, когато изпитат 

нещо добро, но това е само моментно. Радостта и 
задоволството им изчезват, когато срещнат трудности. 
Въпреки това, ако получим плода на радостта като един 
от плодовете на Духа, ще се радваме и ще сме доволни 
във всякакви ситуации или обстоятелства.

1 Солунци 5:16-18 гласи: „Винаги се радвайте. 
Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото 
това е Божията воля за вас в Христа Исуса. Да се 
радваме винаги и да благодарим за всичко е духовна 
радост.“
Радостта е един от критериите, с които можем да 

проверим дали водим правилен християнски живот. 
Някои хора поемат пътя на Господ с радост и щастие 
във всеки момент от живота си. Въпреки това, други 
изглеждат сякаш водят прилежен живот с вяра, но не 
изпитват достатъчно радост и не благодарят от все 
сърце. Те просто изпълняват своите отдадени от Бога 
задължения, сякаш изпълняват някаква отговорност. 
Ето защо, ако срещнат неочаквани трудности, те 
загубват своето спокойствие и сърцата им се изпълват с 
вълнение. Призовавам Ви да проверите дали се радвате 
от сърце, когато сте изправени пред трудни ситуации.
Всъщност, само радостта от спасението е повече от 

достатъчна причина, за да се радваме винаги. Само 
мисълта, че сме спасени от огъня на Ада и ще отидем 
на Небето, трябва да ни даде причина за неизразимо 
щастие. Радостта от „първата любов“, когато приемем 
Господ за първи път, е много голяма. Дори и да нямаме 
нищо, което да ядем утре и дори и да сме изморени 
след тежък труд, ние все още възхваляваме с устните 
си. Дори и да ни преследват или да страдаме от 
несправедливи трудности в името на Господ, ние сме 
щастливи само от мисълта за Небето.
В действителност няма много хора, които могат да 

запазят в сърцата си тази радост от първата любов. 
След известно време, тази радост постепенно изчезва 
и дори и такива хора да мислят за милосърдието на 
спасението, те не изпитват същите чувства, както 
преди. Когато изпитват трудности, те първо започват да 
въздишат и да стенат в своите страдания. Защо хората 
се променят по този начин? Това е, защото имат плът 
в сърцата си. Една от характеристиките на „плътта“ е, 
че се променя. Човек, който има плътска природа, ще 
изпитва преизпълваща радост за момент, но това може 
да се промени по всяко време и тази радост ще изчезне 
мигновено.

2. За да получим плода на радостта

1) Трябва да отхвърлим плътта 
Ако в нас няма характеристиките на плътта, наречени 

„завист и ревност“, ще се радваме, когато другите са 
благословени и оценени, сякаш ние сме тези, които 
получават благословията и възхвалата. От друга страна, 
според степента, в която изпитваме завист и ревност, ще 
бъдем разтревожени, когато другите се справят по-добре 
от нас. Тогава ще загубим радостта и ще се обезсърчим, 
защото изпитваме чувство за малоценност.
Също така, ако ние нямаме характеристиките на 

плътта, наречени „гняв“ и „негодувание“, винаги 
ще имаме мир, дори и когато сме малтретирани или 
пострадаме от щета или загуба. Ние се обиждаме и 
разочароваме, защото имаме плът в нас. Ето защо, 
сърцата ни стават силно угрижени. Ще изпитаме болка 
и дори ще се чувстваме като жертва, когато мислим, че 
сме изправени пред по-голямо неизгодно положение и 
вреда, в сравнение с другите.
Освен това, според степента, в която имаме плът, не 

сме способни да имаме духовна вяра. Ето защо, ние 
ставаме все по-разтревожени, когато не разчитаме 
на Бога. Хората, които ръководят свой собствен 
бизнес, ще успяват във всички неща с преизпълващи 
благословии, ако чуват ясно и следват гласа на Светия 
дух. Въпреки това, те имат трудности, ако изпитват 
алчност, нетърпение и плътски мисли. Колкото повече 
плът отхвърлим от сърцата си, повече духовна радост и 
благодарности ще ни сполетят.

2) Ние трябва във всичко да следваме желанието 
на Светия дух
Ние не търсим радостта на този свят, а радостта, 

получена от Светия дух, която идва отгоре. Ние ще 
почувстваме радостта и пълнотата на Духа само когато 
Светият дух се радва в нас. Ще имаме радост, особено 
когато почитаме Бог, молим се на Него, възхваляваме 
Го от все сърце и практикуваме Божието слово. Ние сме 
изключително щастливи и благодарни, когато осъзнаем, 
че сме променени с истината.
Във Вашия всекидневен живот, Вие винаги сте 

способни да изберете между желанието на Светия дух 
и желанието на плътта. Ако избирате винаги желанието 
на Светия дух, тогава Светият дух ще се радва във Вас 
и така Вие също ще бъдете изпълнени с радост. В 3 
Йоаново 1:4 пише: „По-голяма радост няма за мене от 
това, да слушам, че моите чада ходят в истината.“ Както 
е записано, Бог се радва, когато практикувате истината 
и Ви дава радост в пълнотата на Духа.
Например, представете си, че желанието да търсите 

Вашата собствена полза се сблъска с желанието да 
търсите ползата за другите и това положение продължи 
дълго време – накрая ще загубите радостта. Ако Вие 
следвате плътта и търсите Вашата собствена полза, 
Вие няма да имате духовна радост, макар и да сте 
получили това, което сте искали за момент. Възможно 

е също да се почувствате психически разстроени. От 
друга страна, ако Вие решите да търсите ползата за 
другия човек, макар и да изглежда, че сте изпитали 
известна загуба, ще изпитвате радост от горе, защото се 
радва Светият дух. Само онези, които действително са 
изпитвали такава радост, са способни да разберат това 
чувство. Това е щастието, което светът никога не може 
да даде или да опознае.
Това се отнася за всичко. Ако един човек, който често 

е осъждал другите по своите собствени критерии, се 
промени и започне да ги разбира с добрина, той ще има 
мир според степента, в която мисли в добрина. Когато 
ние „умрем“ за себе си по този начин в стремежа си да 
се чувстват удобно другите, ние имаме възможност да 
изпитаме спокойствието и радостта. Освен това, винаги 
ще се радвате на спокойствие и радост, ако отстраните 
усещането, че личността на някой друг е „различна“ и 
противоречи на Вашата или усещането, че не харесвате 
определен човек. Когато продължавате да следвате 
желанието на Светия дух, Вашата духовна радост ще се 
повиши и сърцето Ви ще се промени с истината. В тази 
степен, Вие ще получите плода на радостта и ще имате 
духовен блясък на Вашето лице.

3) Ние трябва старателно да посяваме семената 
на радост и благодарности
Земеделецът трябва да посее семето и да работи 

усилено, за да пожъне плодове. По подобен начин, 
ние трябва да се стремим към нещата, с които да сме 
радостни и благодарни, и след това да благодарим на 
Бога, за да получим духовния плод на радостта. Има 
много неща, за които да благодарим всеки ден, ако сме 
изпълнени с вяра. 
На първо място, ние имаме радостта за спасението, 

която никога не може да се замени с нищо. Също така, 
добрият Бог е нашият Баща. Той закриля Своите деца, 
които живеят в истината и отговаря на всичко, което 
поискаме. Освен това, ако Вие спазвате свещен Божия 
ден и отдавате пълен десятък през годината, Вие няма 
да се сблъскате с никакви нещастия или произшествия. 
Ако спазвате Неговите заповеди и сте предани на Бог 
без да съгрешавате, Вие винаги ще получавате много 
благословии. 
Дори и да изпаднете в някои трудни ситуации, Вие 

ще знаете начините, за да ги разрешите. Ако Вие 
сте направили нещо лошо, ще получите Божието 
състрадание и разрешение. Ако няма нищо, за което 
да бъдете обвинени, Вие можете още повече да се 
радвате и да благодарите (1 Йоаново 3:21). Тогава Бог 
действа за доброто на всичко и Ви дава още повече 
благословии.
Когато открием нещата, за които да благодарим, Бог 

ни дава още повече неща, за които да сме благодарни. 
Тогава благодарността и радостта ни ще нараснат и 
накрая ще получим изцяло плода на радостта.
Скъпи братя и сестри в Христос, ние трябва да 

получим плода на радостта, за да се радваме и да бъдем 
доволни всеки ден. Моля се в името на Господ Вие 
също да получите всички други плодове на Светия дух 
изобилно и да изпитвате цялата радост, която Бог ще 
Ви даде завинаги.

Старши пастор д-р Джейрок Лий

„А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; 
против такива неща няма закон.“ (Галатяни 5:22-23)
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Преди десет години започнах да страдам от ринит. 
Носът ми беше запушен и обикновено дишах през устата. 
Ето защо, често не ми достигаше въздух, дори и когато 
се хранех. Поради моя назален говор, често изпитвах 
проблеми да общувам с другите. Някои от моите приятели 
ми се подиграваха.
Разбира се, до мен достигаха много свидетелства за 

църковни членове, които бяха излекувани от своите 
болести чрез молитвата на старшия пастор, но нищо не ми 
хрумваше. Макар и да посещавах църква, аз предпочитах 
да се събирам с моите приятели и да играя с тях. Вярата 
ми не се повиши. Но макар и за момче като мен, Бог не 
спести изобилното Си благоволение.

Малко преди лятното оттегляне за молитва през 2015 
г., Бог породи желание в сърцето ми. Изпитах желание да 
присъствам на оттеглянето, защото то беше последното, 
на което можех да отида като ученик. Исках също да се 
излекувам като други вярващи, които бяха излекувани.
Аз дори извършвах радостно доброволна работа; отидох 

на оттеглянето предварително като предварителен член на 
групата, носих багаж и почиствах щастливо местата.
На 3 август, когато д-р Лий се моли за болните, с мен се 

случи нещо изумително. Когато получих неговата молитва 
с вяра, в ноздрите ми проникна студен въздух. В този 
момент, носът ми спря да тече и аз бях излекуван от ринит. 
Алилуя!

„Бях излекуван от хроничен ринит“

Брат Тейуон Юн, на 19 години, 
в 12ти клас на неделното училище 

в Южна Корея

Преди четири години изпитах болка в ребрата. Направиха 
ми ултразвук в болницата. Лекарят ми каза, че имах киста 
на черния дроб. Той добави, че такива кисти понякога 
намаляват или изчезват естествено и предложи да я 
наблюдава често. Повече не изпитвах болка и не погледнах 
на това сериозно. През октомври, 2015 г. изпитах неудобство 
в стомаха ми. През ноември, кистата стана голяма като 
юмрук и беше болезнена.
Преди това бях изпитал изцелението на апендицит чрез 

молитвата с кърпичка, на която се беше молил д-р Лий 

(Деяния 19:11-12). Исках също да се излекувам от кистата. 
Слушах проповедите на д-р Лий по GCN (www.gcntv.org) и 
се молих с него. Винаги, когато изпитвах болка, аз получавах 
молитвата за болните чрез системата за автоматичен отговор.
Стомахът ми се зачерви и почувствах нещо да се движи 

енергично в него. Отидох в тоалетната и от корема ми 
излезе голямо количество течност. Алилуя! Сега се чувствам 
добре, защото кистата изчезна и коремът ми се възстанови. 
Отдавам всички благодарности и слава на Бог, който ме 
излекува чрез могъща молитва.

„Киста с размер на юмрук бе отстранена чрез могъща молитва“

Дякон Бюнгий Сонг, на 83 години, 
21-ва енория, Южна Корея

Изпитвах проблем с дясното ми ухо в продължение на 
десет години и лекарят ми каза, че съм загубил 40 процента от 
способността да чувам. Често не бях способен да разбера какво 
казват другите. Чух и видях изцелението от много болести 
на членовете на Манмин по време на лятното оттегляне за 
молитва и аз също исках да се излекувам на това мероприятие.
През март, 2015 г., по време на неделната сутрешна служба, 

аз слушах проповедта „Цялостен десятък и правилни 
дарения“. Осъзнах, че не съм дал десятък от моята ипотека 
за жилище. Ето защо, веднага дадох 2000 евро, които в 
действителност бях отделил за посещение в Южна Корея 
по време на лятното оттегляне за молитва. Реших да отдам 

останалата сума, когато изтегля моите спестявания за вноска 
през следващата година. 
През август, 2015 г., аз посетих Корея и лятното оттегляне 

за молитва на Манмин за 2015 г. и накрая изпитах удивителна 
сила! През първата нощ, докато получавах молитвата на д-р 
Джейрок Лий за болните, аз получих няколко пъти огъня на 
Светия дух върху моите уши и корем. След това започнах да 
чувам добре с дясното ми ухо. Алилуя!
Сега съм способен да чувам добре другите и да слушам 

музика. Много съм щастлив, защото нямам проблем в 
ежедневието си. Отдавам всички благодарности и възхвала на 
Бог, който ме излекува.

„Сега съм по-щастлив, защото възстанових способността си да чувам“

Дякон Фабрис Фландър, на 47 години, 
Църква Хаинаут Манмин, Белгия

През май, 2015 г. получих възпаление на десния ми палец. 
Състоянието му не се подобри дори и след един месец. 
Под нокътя ми имаше рана и той се удебели. Възпалението 
достигна вътрешната част на нокътя, който щеше да падне. 
Нямаше никакви лекарства за това.
Като фармацевт, аз трябваше да формулирам лекарства и 

да пиша рецепти. Възпалението ми причини много проблеми. 
През месец юли отидох на дерматолог и лекарят ми каза, че 
трябваше да получи криолечение в продължение на 6 месеца, 
докато порасне нова кожа. Не изпитвах болка, но не бях в 

състояние да използвам дясната си ръка при работа с лекарства, 
нито да извършвам домакинска дейност. Състоянието ми беше 
много некомфортно и ми причиняваше проблеми.
Въпреки това, с мен се случи нещо изумително в деня след 

като получих молитвата за болните на д-р Джейрок Лий по 
време на лятното оттегляне за молитва през месец август, 
2015 г. Почувствах нещо под нокътя на моя палец. Струпеите 
започнаха да падат. За два дни, те изчезнаха напълно, без да 
оставят следа. Чрез молитвата на д-р Лий, аз бях излекувана 
напълно само за три дни. Алилуя!

„Бях излекувана от възпаление на пръста ми само за няколко дни“

Дякон Хиок Джионг, на 51 години, 
9-та енория, Южна Корея

Хората, които са изпитали 
Божията любов и сила

Когато живеете според Божието слово, Вие ще получите отговори на всичко, което искате, 
ще бъдете излекувани също без лекарства от неизличими и фатални болести, и ще бъдете освободени от недъзи. Също така, 

Вие ще бъдете защитени от всякакъв вид болести, злополуки и бедствия с любовта на Бога.
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Сбих се с моите приятели, когато бях на 17 години. Някой 
ме удари по главата с желязна тръба. В продължение на десет 
години след това, аз започнах малко по малко да губя зрение с 
лявото ми око, докато накрая ослепя напълно.
Лекарите казаха, че кръвоносните съдове, свързани със 

зрението ми, бяха прекъснати и окото бе започнало да 
ослепява. Те твърдяха, че това беше неизлечимо. Наложи 
се да напусна работа и се депресирах поради неудобството, 
причинено от окото ми. Водех разгулен живот, пиех алкохол, 
играех на хазарт и излизах с жени.
През април, 2010 г., моята дъщеря, която се омъжи за 

кореец, ме покани в Корея и аз останах там. През септември, 
2010 г., ме заведоха в Централната църква Манмин. Намерих 
си работа, но тя беше тежка и започнах да изпитвам болки в 
гърба през ноември, 2014 г. По-късно, болката засегна десния 
ми крак и не бях в състояние да го движа добре. В болницата 
казаха, че е необходима операция, но аз трябваше да се върна 
в Монголия, защото визата ми изтичаше през февруари, 2015 
г.
От тогава посещавах Църква Манмин Монголия. Вглеждах 

се в себе си на всяка боготворителна служба и срещата 
за молитви Даниел. Молих се за моето излекуване и си 

наложих да отхвърля греховете и злото от сърцето ми, както 
проповядваше Божието слово. Аз постих и се молих за това.
На 31 октомври, 2015 г., аз присъствах на срещата 

за изцеление с кърпичка, проведена в Църква Манмин 
Монголия (Деяния 19:11-12). Мисионерът Потцориг Пуруб 
се моли за мен с кърпичката, на която се беше молил д-р 
Джейрок Лий. Почувствах огъня на Светия дух в моя гръб, 
след което болката в гърба и десния ми крак изчезна и аз 
бях в състояние да движа краката си. Освен това, започнах 
отново да виждам с лявото си око. Алилуя!
Сега мога дори да чета книги. Чувствам се сякаш сънувам. 

Благодаря Ти, Боже!

Съпругата ми и аз търсихме словото на живота. 
Междувременно, през 2009 г., ние видяхме д-р Джейрок 
Лий в Централната църква Манмин по TBN Русия и 
слушахме неговите послания чрез уебсайта www.manmin.
org. В неделните дни присъствахме на службите, които се 
излъчваха пряко от Централната църква Манмин. 
Ние получихме много благословии в бизнеса, защото 

следвахме правилния път в работата и се подчинявахме 
на Словото, което казваше какво да правим, да не правим, 
какво да запазим и да отхвърлим. Сега ръководим няколко 
магазина в търговския център Барабашауба. Десятъкът 
ни също нарасна. Изпитвайки голяма благодарност, ние 
посетихме Централната църква Манмин през февруари, 
2014 г., където се изпълнихме със Светия дух. Наскоро, 
изпитахме отново Божията любов.
На 14 ноември, 2015 г., в търговския център, където се 

намираха магазините ни, избухна голям пожар. Той се 
състоеше от две големи сгради, свързани с малък мост. 
Пожарът бе толкова голям, че се разрасна за кратко време. 
Втората сграда изгоря до пепел. Всички 150 магазина бяха 
изгоряли. Пожарът се придвижваше към първата сграда, 
където се намираха нашите магазини. Ситуацията беше 

толкова спешна, че ние дори не помислихме да се свържем 
с централната църква в Сеул, а само се молихме: „Отче Бог, 
защити ни в мястото на пастора.“
Тогава се случи нещо удивително. Въпреки че пожарът се 

разпространи бързо, магазините ми не бяха засегнати. Дори 
изложените продукти бяха напълно защитени. Алилуя!
Така, както старшият пастор желае членовете му да бъдат 

далече от бедност, болести и бедствия, ние бяхме напълно 
защитени в Украйна. Аз отдавам всички благодарности и 
слава на Бог, който обнови сърцата ни със светото евангелие 
и ни поведе по пътя на благословии.

„Уау! Слепотата в окото ми изчезна и бях в състояние да виждам!“

„Всичките ми магазини бяха защитени от огъня“

Брат Антон Бегу и неговата съпруга, 
на 40 години, Каркив, Украйна

Брат Кекесурен, на 59 години, 
Църква Манмин Монголия

На 21 септември, 2015 г., аз шофирах и преминах в другото 
платно. Колата ми се сблъска с голям камион, отскочи и 
се удари в средната лента. После се преобърна! Излязох от 
колата през счупения прозорец. Колата имаше много счупени 
части и от нея излетяха предмети. 
Въпреки това, аз изобщо не бях ранен. Дори по дрехите 

и обувките ми нямаше следа от катастрофата. Изпитвах 
голяма благодарност. Една линейка ме закара в болницата 
и преди всичко, получих молитвата на д-р Джейрок Лий 
чрез службата за автоматичен отговор (822-830-5320). 
Компютърната томография и магнитно-резонансната 
томография показаха, че бях напълно здрав от главата до 
петите.

Катастрофата ми позволи да се вгледам в моя апатичен 
християнски живот. Осъзнах също, че променях платната, 
защото търсех моята собствена полза, без да мисля за другите. 
Отдавам всички благодарности и слава на Бога, който ме 
предпази в голямата катастрофа и ми позволи да се осъзная.

„Колата ми се преобърна, но аз изобщо не се нараних“

Брат Елия Ким, на 28 години, 
Църква Дейджион Манмин, Южна Корея

Преди молитвата
Дясно: 0.5 / Ляво: 0

След молитвата
Дясно: 1.0 / Ляво: 0.1


