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През 2009 г., работех като помощник в Министерството за околната среда, 
опазване на природата и туризма на ДР Конго. Един ден един колега ми даде 
книгата Опитване на Вечния Живот преди Смъртта. Това бяха мемоарите на д-р 
Джейрок Лий, който срещнал Бог на прага на смъртта, излекувал се от всички 
болести и станал изцелител от световен мащаб. Докато четях книгата, аз се 
разчувствах много и се регистрирах в църквата Манмин Киншаса.

Дъщеря ми умираше, но тя бе съживена чрез молитвата на д-р Лий  

През 2011 г., аз се обучавах за това какво е вярата докато слушах проповедите на 
д-р Лий. Тогава с мен се случи нещо неочаквано. Роди се дъщеря ми Мануел, но 
животът й беше в опасност поради болест. Въпреки това, животът й се възстанови, 
когато получихме молитвата на д-р Лий, преминаваща пространството и 
времето. От тогава, аз изпращам искания за молитва до д-р Лий в Корея 
винаги, когато имам проблеми и получавам отговори.
Родих се в бедно семейство в провинцията и учих 

икономика в Университета Киншаса. Започнах 
политическа кариера, но нямах източник на 
политическа поддръжка. Разчитах само на Бог, 
който действаше чрез молитвата на старшия 
пастор. С Божието благоволение, непрекъснато 
ме повишаваха. Когато се регистрирах 
в църквата Манмин Киншаса, аз бях 
обикновен помощник към Министерство 
на околната среда, опазване на природата 
и туризма . Подобно на другите 
помощници, на мен ми обръщаха 
малко внимание. Въпреки това, 
когато оставих бъдещето си в 
ръцете на Господ в молитва, Той ме 
ръководи да бъда назначен като кмет на 
град Еумбангдака в Еквадор.
Когато  бях  кмет,  имах  също  много 

затруднения поради политически причини, 
като спирането на финансовата подкрепа. 
Въпреки това, аз преодолях всички тях чрез 

вяра и чрез молитвите на д-р Лий. Накрая бях избран за заместник губернатор на 
Еквадор. Когато имах трудности заради недоразумения и клеветата на другите, 
аз изпращах искания за молитва към д-р Лий. Той винаги се молеше за мен, без да 
отхвърля никоя. Така станах управител на Еквадор.

Бях повишен чрез могъщата молитва и като Управител, аз поисках 
молитва за отстраняването на ебола 
През август, 2014 г., хората в Еквадор изпаднаха в хаос. Това се случи в горските 

области. Хората, които готвеха и се хранеха с уловените маймуни, се заразиха с 
вируса на ебола. Ние разбрахме, че вирусът на ебола е високо заразна, смъртоносна 
болест, което ни шокира.
Президентът на ДР Конго, Джозеф Кабила, ми заповяда да не позволявам 

вирусът на ебола да достигне Киншаса, но това не беше по силите на 
човека. Казах на пастор Джейкъб Лий от църквата Манмин Киншаса, 
че бях затруднен с този проблем и той отговори: „Не, не си затруднен, 
защото си християнин.“ Той добави, че разпространението на вируса на 

ебола ще спре, ако поискам д-р Лий да се моли за това.
Изпратих искането за молитва до д-р Лий с вяра и 
получих телефонно обаждане от пастора Джейкъб Лий, 
който каза, че д-р Лий се е молил на 21 септември. 
Проверявах процеса на разпространение на вируса 

всеки ден, както преди, така и след неговата 
молитва ,  и  резултатът  от  проверката 

на ситуацията ме изуми. От деня на 
молитвата на д-р Лий, нямаше нито 
един  нов  случай  на  болест та  и 
президентът Джозеф Кабила накрая 
обяви на Общото събрание на ООН, 
че разпространението на ебола беше 
прекратено в ДР Конго.
Отдавам всички благодарности и 

възхвала на Бог, който изкорени ебола в 
ДР Конго. Благодаря ти, старши пасторе, че 
се моли за това. Бог спаси страната ми чрез 
неговата могъща молитва. Алилуя!

„Благодаря на Бог за 
изкореняването на ебола!“

◆ Дякон Себастиен Импето Пенго, заместник управител на Тшуапа на ДР 
Конго, се срещна с д-р Джейрок Лий, за да сподели неговото свидетелство 
и да му изрази своята благодарност на 24 декември, 2015 г. Той и неговата 
съпруга прекараха чудесно с д-р Лий.
Той присъства на Коледната служба и посети също църквата Муан Манмин 

и Центъра за сладка вода Муан, където морската вода бе променена в сладка 
питейна вода чрез молитвата на д-р Лий (Изход 15:25). Той отиде на срещата 
за молитви Данаил и на 27 декември посети също неделните служби, след 
което се завърна в родната си страна, изпълнен с благоволение.
Дякон Себастиен каза, че с това посещение се е увеличила любовта му 

към Централната църква Манмин и християнският му живот се е подновил 
чрез разговора със старшия пастор.

Дякон Себастиен Импето Пенго и неговата съпруга от църква Манмин Киншаса, ДР Конго
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Плод на мира

Ако ние истински вярваме в Бог и Го обичаме, 
трябва да бъдем в мир със съпруга, съпругата, 
родителите, децата, братята, сестрите и съседите във 
всякаква ситуация. Нека сега да разгледаме как да 
получим плода на мира, който е включен в деветте 
плодове на Светия дух.

1. Ние трябва да имаме мир с Бога
Най-важното нещо, за да имаме мир с Бога е да 

няма никаква преграда от грях между Бог и нас. 
Когато Адам ял от дървото на познанието на доброто 
и злото, Той не можел да види Бог и се опитал да се 
скрие от Него. Това означава, че мирът между Адам и 
Бог бил нарушен. Преди да съгреши, той имал много 
близко отношение с Бог, но след съгрешаването, 
започнал да се страхува и се отдалечил от Бог.
Когато действаме в истината, ние имаме мир с Бог 

и сме уверени. Разбира се, за да имаме съвършен 
мир, без прегради от грях, ние трябва да отхвърлим 
всички грехове и да станем святи. Въпреки това, 
макар и още да не сме съвършени, ще имаме мир с 
Бога, ако спазваме старателно истината с мярката 
на нашата вяра. Когато се опитваме да имаме мир с 
Бога, ние трябва първо да направим това в истината, 
поддържайки мир с Него.
Например, представете си, че трябва да се 

прекланяме на идоли или да нарушаваме Божия ден, 
за да имаме мир с невярващи членове на семейството? 
Може да изглежда, че имаме мир за момент, но в 
духовен смисъл, това означава да нарушим много 
мира с Бога, чрез изграждане на голяма стена от грях 
пред Него. В крайна сметка, това ще доведе само до 
предизвикването на изпитания и проверки и ние няма 
да имаме истински мир с членовете на семейството.
За да има истински мир сред хората, трябва първо 

да удовлетворим Бог (Притчи 16:7). Разбира се, 
възможно е някои хора непрекъснато да нарушават 
мира с техните грехове, макар и да полагаме 
максимални усилия в истината. Въпреки това, дори и 
в тези случаи, Бог ще действа за нас, ако се отнасяме 
с тях само с истината.

2. Ние трябва да имаме мир със себе си
За да имаме мир със себе си, трябва също да 

отхвърлим злото и да станем святи. Ако в нас има 
все още зло, то ще се възбуди според ситуациите. 
Колко неудобно е, когато омразата, гневът, завистта 
и подобни неща идват от нашето сърце! Също така, 

ще изпитваме по-голямо нещастие, ако сърцето 
на истината и сърцето на неистината се борят 
помежду си. Въпреки това, в крайна сметка ще 
бъдем в състояние да имаме мир в сърцето, ако сме 
уверени и се молим страстно, за да избираме винаги 
истината.
Някои хора твърдят, че търсят мир с Бога, 

действайки в истината, но въпреки това нямат 
мир в собственото си сърце. Това е заради тяхната 
неправедност или погрешни стереотипи на 
личността, които имат с истината. Подобно на Йов 
преди да премине през изпитанията, такива хора 
се молят усърдно и се опитват да живеят според 
Словото, но в действителност не са способни да го 
постигнат чрез своята любов към Бога.
Вместо това, те го правят с неспокойно сърце, 

обхванати от страх от евентуално наказание, което 
ще ги сполети, ако не спазват истината. Ето защо, 
понякога се депресират, мислейки, че ще бъдат 
наказани, ако не действат в истината. По този начин 
се чувстват обременени и вярата им не расте, макар 
и старателно да действат в истината. Те ще бъдат 
в състояние да се радват на истински мир според 
степента, в която осъзнаят любовта на Бог.
Също така, някои хора нямат мир със себе си 

поради песимистичните стереотипи на мислите им. 
Те се опитват старателно да действат в истината, но 
обвиняват себе си и страдат в сърцето, ако не получат 
задоволителните резултати, които очакват. Такива 
хора трябва да станат духовни деца.
Възможно е да получат наказание според 

справедливостта или временно да бъдат ниско 
оценени. Въпреки това, наказанието ще бъде 
получено с радост ако хората са сигурни в любовта 
на Бог, ако са убедени, че Бог ни обича и ни прави 
съвършени, и се опитваме да се променим.
Трябва също да вярваме, че Бог ще ни издигне, 

когато смирим себе си пред Него. Не трябва да се 
тревожим, желаейки да бъдем признати от другите, 
а вместо това, да натрупваме дела на истината с 
предани сърца и дела. По този начин ще имаме мир 
със себе си и духовна увереност.

3. Трябва да имаме мир с всички
За да имаме мир с всички, преди всичко, трябва 

да бъдем в състояние да пожертваме себе си. За да 
имаме мир, не трябва да действаме неподобаващо 
или да се опитваме да се гордеем или да се хвалим 
със себе си. Необходимо е да се смирим от сърце и да 
издигнем другите. Не трябва да сме предубедени и в 
същото време, когато имаме избор, трябва да изберем 
всичко с истината. Не трябва да разсъждаваме с 
мярката на собствената ни вяра, а от гледна точка на 
другите.
Макар и нашето мнение да е правилно или по-

добро, ние трябва да следваме мнението на другите, 
освен ако не са неправедни. За да постигнем такъв 
мир, ние трябва да се жертваме за другите, дори с 
цената на собствения си живот.
На следващо място, за да имаме мир с всички, не 

трябва да настояваме на собствената ни праведност и 
стереотипи. Всеки човек има различна персоналност. 
Всички ние сме получили различно образование и 
имаме различни мерки на вярата. Ето защо, всеки 
има различни критерии за това, което се счита за 
правилно или погрешно и за добро или лошо. Двама 
души в едно семейство няма да имат мир, ако всеки 
от тях настоява на своето мнение за чистотата. Мир 
може да има само, когато те разсъждават от гледна 
точка на другия и си служат взаимно, без да мислят 

според собственото си мнение.
Хората, които имат мир с Бог и със себе си, не 

нарушават мира с другите, защото вече са отхвърлили 
своята алчност, арогантност, гордост, самодоволство 
и стереотипи и не се карат с никого. Дори когато 
другите са лоши и предизвикват проблеми, такива 
хора жертват себе си, за да постигнат мир.
Въпреки това, възможно е да осъзнаем някои неща 

чрез процеса на постигане на мир. Понякога правите 
неща, които дават основание за нарушаване на мира, 
но просто не го осъзнавате. Заради определени думи 
или невнимателно действие, можете несъзнателно 
да накърните чувствата на други хора. Не забравяйте 
също, че истинският мир трябва да се постигне в 
сърцето.
Например, ако другият човек не Ви служи и не 

Ви уважава, Вие се чувствате наскърбени, но не 
го показвате външно. В известна степен може да 
разкриете Вашето усещане, че сте преследвани. Вие 
просто затваряте устата си, страхувайки се, че ще 
има кавги, ако продължите да спорите. Вие просто 
спирате да разговаряте с този човек, мислейки: „Той 
е толкова лош и настоятелен, че не мога да говоря с 
него.“
По този начин, Вие не нарушавате мира външно, 

но не изпитвате добри чувства към този човек. 
Вие не сте съгласни с него и е възможно дори да 
чувствате, че не искате да сте около него. Възможно 
е дори да се оплаквате от него като споделяте с други 
неговите недостатъци. Разбира се, по-добре е да не 
се нарушава мирът по този начин.
За да имате истински мир, трябва да служите на 

другите от сърце. Не трябва да го потискате и да 
искате да Ви служат. Трябва да имате желание да 
служите и да търсите ползата за другите. Само тогава 
ще действа Светият дух. Хората ще бъдат трогнати 
от сърце и ще се променят.
Хората, които имат мир с Бог, със себе си и с 

всекиго, имат властта да прогонят тъмнината. Както 
е записано в Матей 5:9, „Блажени миротворците, 
защото те ще се нарекат Божии чада“, те имат 
властта на Божи деца, властта на Светлината.
Например, ако сте ръководител на църквата, 

можете да помогнете на вярващите да получат плода 
на мира. По-конкретно, Вие сте в състояние да ги 
храните със словото на истината, притежавайки 
власт и могъщество, за да се отдалечат от греховете 
и да прекратят своята неправедност и стереотипи. 
Когато се създават синагоги на Сатаната, които 
отчуждават хората един от друг, Вие сте способни да 
ги унищожите със силата на Вашето слово. По този 
начин ще постигнете мир сред различни хора.
Скъпи братя и сестри в Христос, Исус пожертвал 

Себе Си, умрял като пшеничено зърно и получил 
безброй плодове (Йоан 12:24). Всеки е способен да 
поведе безброй души към Бог, ако прилича на Исус и 
се жертва и служи до смърт като Него.
Моля се в името на Господ Вие, като Божи 

деца, които сте получили Светия дух, да получите 
съвършения плод на мира, да се радвате на физическа 
власт на земята и да станете ценни хора на Небето.

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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    Доброто сърце, 
  признато от Бога

Има  два  начина  за  отличаване  на 
доброто вътрешно сърце в очите на Бог. 
Първо, Бог вижда дали вътрешното 
сърце на един човек е почтено или не. 
Бог вижда също дали вътрешното сърце 
е добро.
Б о г  о б и ч а  п о ч т е н о т о  с ъ р ц е  с 

неизменно съзнание. Човек се счита за 
почтен, ако постига това, което е решил, 
без изобщо да променя съзнанието си. 
Въпреки това, този вид почтеност не 
се счита за добър, ако прави това за 
собствена полза. 
Яков страдал 20 години в изпитания, 

въпреки че бил почтен, защото търсил 
собствената си полза в своите мисли, 
мъдрост и самодоволство. Дори някои 
светски хора постигат, каквото искат, 

без да щадят  живота  си.  Дори  сред 
порочните хора , ще намерим някои 
почтени, на които може да се вярва. 
Разбира се, такива хора са способни 
да постигнат доброто вътрешно сърце, 
ако успяват да се пречупят изцяло в 
истината и да се променят.

◆◆◆
Следователно,  доброто  вътрешно 

сърце се състои не само от почтеност, 
но и от добрина. Да бъдеш почтен без 
добрина не е от полза в очите на Бог. 
Трябва да следваме Божията воля, за да 
постигнем добро вътрешно сърце.
Тук  добрината  се  отнася  за  най-

вътрешната  добрина ,  наследена  по 
рождение. Подобно на най-вътрешната 
п о ч т е н о с т  н а  е д и н  ч о в е к ,  н а й -

вътрешната добрина също се наследява.
Въпреки това, един човек е опетнен с 

грях и добрината му е прикрита, макар 
и да има наследена вътрешна добрина 
в сърцето си, защото е чул, видял и 
научил какво е погрешно от неговите 
обстоятелства. Въпреки това, ако този 
човек срещне Господ и се промени в 
истината, ще бъде разкрита неговата 
вътрешна добрина. Тогава може да бъде 
човек, който обича Бог по-ревностно от 
всеки друг и да бъде обичан от Него. 
Апостол Павел е добър пример за 

това. Неговите мисли, стереотипи и 
самодоволство били разбити на парчета, 
когато  срещнал  Господ  и  той  бил 
използван много от Бог, когато била 
разкрита вътрешната му добрина.

Вътрешното сърце е възможно да се 
сравни с материала на един съд или с 
качеството на пръстта. Устойчивостта и 
яркостта на един съд е различна според 
материала, от който е изграден. Качеството 
на  продуктите  също  е  ра злично ,  в 
зависимост от качеството на пръстта. 
Дори и да излъскате старателно сребърния 
съд, той няма да издава същия блясък 
като златния съд. Същото се отнася за 
вътрешното сърце.
Това не означава непременно, че всичко 

е  установено  след  наследяването  на 
вътрешното сърце. Дори и един човек да е 
роден със злато за съда, ако той не се грижи 
за него и не полира съда, няма да има 
стойността на златния съд. Дори и човек 
да се е родил като земен съд, той ще бъде 
използван като ценен съд, ако старателно 
го полира и го поддържа чист.
Въпреки че Яков имал лукавост в своята 

природа, Бог го избрал, защото видял 
неговото вътрешно сърце, наследено от 
Авраам и Исаак. Бог дисциплинирал Яков 
и го повел през процеса, чрез който да 
стане полезен инструмент за Божията цел.

Бог не използва съдове, само защото 
имат добри качества. Той избира чисти 
съдове (2 Тимотей 2:21) и ги води към най-
прекрасните небесни обиталища в Новия 
Ерусалим.
Виждайки реакцията на един човек в 

такава ситуация, ще разберем неговото 
вътрешно сърце. Хората с добрина в 
сърцето, се молят на Бог през цялото време 
и променят всички неща с добрина. Дори 
и да не са способни да разберат нещо от 
човешка гледна точка, те се опитват да 
разберат с добрината на Бог и да простят, 
вярвайки в Бог и посвещавайки всичко на 
Него.
От друга страна, някои хора намират 

начин да се отплатят с лошо на злите хора, 
вместо да ги разберат с добрина и да ги 
променят. 

◆◆◆

Ако някой не следва Божията воля, макар 
и другите да го учат на нея, това означава, 
че той не се опитва да се подчини на Бог. 
Ние ще бъдем в състояние да се подчиним 
във всякакъв вид ситуации, ако искаме да 
се подчиним на Божията воля от все сърце.

Нека да проверим дали нашите вътрешни 
сърца се подчиняват на Божията воля, 
когато научим волята Му или ние не 
искаме да се подчиняваме, макар и да я 
познаваме. Проверете дали се опитвате да 
разберете другите и да промените мислите 
си в добрина, макар и това да означава, 
че трябва да страдате поради тяхното зло 
или Вие просто не отвръщате с лошо на 
лошите.

◆◆◆

Това вътрешно сърце се наследява, но 
то може да се промени с Божията сила. 
Най-важното нещо е в каква степен Вие 
желаете да опитате да промените себе си в 
истината и да се пречистите в съответствие 
с Божието слово.
За да станем съдове, подходящи за 

употреба от Бога, ние трябва да променим 
себе си според волята на Създателя Бог и 
да не следваме нашата собствена лична 
воля и сърце. Когато станем подходящи 
съдове на подчинение, които се подчиняват 
и вярват от все сърце, Бог ще ни използва 
и ще ни благослови, както направил с 
праотците на вярата.

◆ Трябва да бъдем почтени и откровени, с 
неизменно съзнание

◆ Трябва да се подчиняваме на Божията воля

„Но Господ каза на Самуила: Не гледай на 
лицето му, нито на високия му ръст, понеже 
съм го отхвърлил; защото не е както гледа 
човек, понеже човек гледа на лице, а Господ 
гледа на сърце.“ (1 Царе 16:7)

„Вътрешното сърце“ е описано просто 
като „втвърдяване на разума“, основата на 
силата, която контролира цялото сърце. 
Докато „вътрешното сърце“ е наследено от 
родителите, ще има различия в зависимост 
от това до каква степен хората са приели 
определени неща и са ги записали в 
съзнанието си по време на своя живот.

Когато отхвърлите от сърцето си всичко, което 
нарушава истината и запишете праведни 
неща в сърцето си, те ще се натрупат и ще се 
втвърдят, което ще доведе до създаването на 
вътрешно сърце, формирано от истината.
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Родих се в будистко семейство в един малък град в 
провинция Гангуон. Когато бях в трети курс, обичах 
да чувам звука на камбаната, която биеше от църквата 
близо до моето училище. Отивах в църквата и сядах 
там. Позволяваха ми да ходя на църква докато учех в 
гимназията.
Когато бях в 12ти клас, аз повърнах кръв и отидох 

в болницата. Имах туберкулоза. Взех лекарства, но 
продължавах да изпитвам болка. Заради силна болка и 
болка в стомаха, аз повече не бях в състояние да вземам 
лекарства. Отслабнах значително и дишах трудно.
След завършване на гимназията, аз се преместих 

в Сеул и според съвета на един познат, започнах 
да посещавам Централната църква Манмин през 
октомври, 1991 г. Проповедта на старши пастор д-р 
Джейрок Лий беше специална и впечатляваща. Освен 
това, аз се излекувах от туберкулоза чрез неговата 
молитва за болните след проповедта! Моите родители, 
които бяха будисти, също започнаха да ходят на 
църква. Алилуя! 
През 1999 г. се омъжих и през 2002 г. ние поемахме 

бизнеса на моя свекър за продажба на сол. Малко след 
това чух, че старшият пастор бе започнал да плаща за 
юфка, която църковните членове ядяха всяка неделя, 
защото той отдавна бе посветил себе си в помощ на 
бедните и бе разширил духовенството в и извън Корея.
От тогава предлагахме сол на църквата. Вече са 

изминали  десет 
години. Това беше 
ма л к а  с л у жб а , 
но  Бог  ни  даде 
не  само  радос т 
в  сърцата ,  но  и 
голяма благословия 
в бизнеса. Броят 
на клиентите не 
намаляваше.  От 
няколко години използвахме също безплатен склад за 
солта от около 330 квадратни метра.
Когато отворихме магазин от друг вид, ние получихме 

също молитвата на старшия пастор. Там получихме 
също и финансови благословии. Наскоро открихме също 
и друг магазин, макар че имаше още няколко души, 
които искаха да отворят магазин на същото място.
Преди всичко, аз съм много благодарна, че всички 

членове на семейството ми имат надежда за Небето 
и работят за Божието царство. Съпругът ми, дякон 
Уунгсан Ким, работи като управител на църковни 
ръководители в Париж, аз работя като ръководител на 
подобласт и дъщерите ми Даянг и Хеянг работят като 
ръководители на група.
Дъщерите ми и аз принадлежим на Комитета за 

сценични изкуства: Аз, хор „Парфюм“; едната ми 
дъщеря, хор „Сладък дъжд“; и другата ми дъщеря, 

хор „Ясен глас“. Ние често предлагаме нашия дом за 
църковни служби на членовете от мъжки пол, защото 
много други мъже, членове на църквата от енорията, 
живеят сами. Затова им приготвям ястия от сърце, 
мислейки, че искат да ядат домашно-приготвена храна. 
Чувствам се много щастлива, когато ги виждам да се 
хранят заедно и да говорят. 
Дъщерите ми също предложиха техните стаи 

за църковна служба без никакво притеснение. 
Междувременно получиха неочаквани благословии. 
Моят свекър бе наел апартамента на третия етаж в 
сградата на нашата кооперация, но реши да го даде на 
нашите деца.
Ние отдаваме всички благодарности и възхвала на 

Бог, който ни благослови да имаме щастливо семейство, 
да открием ценната църква и истинския пастор и да 
живеем с увереност в спасението и с надежда за Небето.

Гърлото на съпругата ми бе 
подуто заради алергичен ринит и 
астма. Тя изпитваше също болка, 
причинена от симптомите. 
Когато състоянието й се влоши, 
тя не бе в състояние да говори и 
да се храни. Трудно й беше дори 
да диша. Ходеше от болница на 
болница, слагаха й инжекции 
и взимаше различни видове 

лекарства. Въпреки това, нямаше подобрение.
Накрая започна да разчита на Бог. Докато се молеше, 

тя спря цигарите и алкохола, които не беше в състояние 
да спре. Получи също молитвата за болните на старши 
пастор д-р Джейрок Лий, записана на Автоматичната 
система за отговор и междувременно симптомите 
й се подобриха. През януари 2012, когато тя получи 
молитвата с кърпичка, на която се беше молил 
старшият пастор Грейс Лий от църква Манмин Непал, 
тя бе напълно излекувана (Деяния 19:11-12). Алилуя!
Изпитвайки това изцеление, тя ме помоли да водя 

правилен християнски живот и ми каза, че отдаването 
на десятък е начин за получаване на благословии. 
Въпреки това, аз бях алчен за материални неща. Не 
я слушах и просто следвах светското удоволствие, 
живеейки в разточителство. Семейството ми постоянно 
беше в несъгласие.
През декември 2013 г., изведнъж получих Божието 

благоволение. Започнах да отдавам десятък и да водя 
старателен живот с вяра. Тогава получих Божията 
благословия в моето семейство и в работата. Без 
очевидна причина, започнах да мразя пиенето на 
алкохол, което толкова много обичах. Семейството 
ми стана миролюбиво, в което всички се обичаха и си 
помагаха. Получих много договори за строителство в 
работата. Преди да отдам десятък, изпитвах финансови 
трудности, но сега нищо не ни липсва.
Ние не пострадахме изобщо и не изпитахме никакви 

щети от земетресението в Непал през април 2015 г. 
Получих длъжност да контролирам строителството на 
църквата и бях благословен да се преместя в къща близо 
до нея. 
През ноември 2015 г., църквата Манмин в Непал 

отбеляза своята 10та годишнина и преп. Хийсан 
Лий, световен ръководещ пастор на Манмин, посети 
църквата. Когато получих молитвата с кърпичка, аз бях 
излекуван от плеврит и епидидимит, от които страдах 
през последните десет години. Не можех да разкажа 
на никого за това и просто се подготвих с вяра за 
посещението на молитвената служба Данаил.
Семейството ми сега е с Божията любов и мир 

и сме много щастливи. През 2016 г., бях избран за 
вицепрезидент на Мисията на мъжете и съм много 
радостен и благодарен. Отдавам всички благодарности 
и възхвала на Бог, който ми даде истинско щастие и 
изобилни благословии!

▲ От ляво надясно, сестра Хаянг, нейния съпруг дякон Уунгсан Ким, старши дякон Хонгджа 
Сео и сестра Даянг

Старши дякон Хонгджа Сео, на 46 години, Енория 25, Южна Корея

Брат Бинод Кумар Шрестха, на 37 години, църква Манмин Непал

„Радост и благословии 
преливат в малки прояви 

на служба“

„Бях излекуван от всички 
мои болести и семейството 
ми заживя спокойно“


