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Делата на Спасението чрез Исус Христос се 
разкриват в Ислямската Република Пакистан!
Мисиите на пастор Тейсик Джил в Пакистан през 2016 г.

Делата на разкаянието, изцелението 
и спасението се случиха чрез Исус 
Христос в Ислямската Република 
Пакистан .  От  провеждането  на 
Обединената мисия на старши пастор 
д-р Джейрок Лий в Пакистан 2000 г., 
чрез Манмин се представят делата 
на активната Християнска мисия. 
Удивителните  знамения ,  чудеса 
и  могъщи  дела  поведоха  много 
мюсюлмани  да  приемат  Господ 
и  това  оказа  въздействие  върху 
Пакистанското Християнско общество.
Пастор Тейсик Джил от Църква 

Манмин Дейджион проповядва светото 
евангелие чрез провеждане на срещи и 
семинари и представяне на могъщите 
дела на цялата нация на Пакистан чрез 
силата на кърпичката (Деяния 19:11-
12). Тази година пастор Тейсик Джил 

проведе 7-дневна мисия в Пакистан 
през април. Той ръководи пет семинара 
в колежи, две мисии за изцеление 
чрез кърпичка, както и семинари на 
пасторите в Лахор, Исламабад, Карачи, 
Куета и Гуджранвала, където срещна 
много епископи и пастори.
В  началото  на  всяка  среща  бе 

представен DVD, озаглавен „Сила“, 
който описва могъщото духовенство 
на д-р Джейрок Лий. Пастор Джил 
предаде посланието „Защо Исус 
Хрис т о с  е  наши я т  ед и нс т в ен 
Спасител?“ Много дела на изцелението 
се случиха, когато той се моли за 
болните с кърпичката, на която се бе 
молил д-р Лий.
Сестра Сакена, на 60 г. (Снимка 13) 

не бе в състояние да вижда, защото 
имаше  аномалии  в  хиалинните 

телца на зрителния нерв (има тъмна 
течност в задната част на заниците й). 
Операцията не доведе до подобрение. 
Малко след като получи молитва 
обаче, тя възстанови зрението си. 
Брат Айрипан, на 47 г. (Снимка 14), 
трябваше да носи опора за врата след 
като премина операция на херниран 
цервикален диск. След молитвата 
обаче, той можеше да движи врата си 
добре без опора.
Една студентка в колеж (Снимка 

6) каза, че цялото й тяло станало 
горещо, след като получила огъня на 
Светия дух по време на молитвата 
и тогава изчезнали симптомите на 
рак на гърдата. Една жена (Снимка 
10) каза, че с помощта на молитвата 
на д-р Джейрок Лий за болните по 
телевизията Исаак, тя се излекувала 

от  нейния  проблем  с  пикочния 
мехур,  който  я  притеснявал  от 
младини. Толкова много болести бяха 
излекувани, включително тиф, високо 
кръвно налягане, диабет, дерматит и 
стомашно разстройство.
На събранията присъстваха много 

епископи и главни пастори, независимо 
от деноминациите и те казаха, че 
искаха да сътрудничат по-отблизо с 
Манмин и да научат светото евангелие. 
Те помолиха също пастор Джил да 
продължи да посещава страната им.
След мисията в Пакистан, пастор 

Джил отиде в Дубай, където присъства 
на няколко срещи и семинари на 
пасторите. На 12 април, той се срещна 
там с пастори и обсъди следващите 
мисионерски дейности в Средния 
Изток.

От 5 до 11 април 2016 г., пастор Тейсик Джил (горе, в ляво) проведе семинари в колежи, мисии за изцеление с кърпичка и семинари на пасторите в пет града на Пакистан: 
Гуджранвала (Снимки 1 и 2), Лахор (3 до 5), Исламабад (6 до 8), Куета (9 до 11) и Карачи (12 до 15). Той обяви, че Исус Христос е нашият единствен Спасител и когато се моли за 
болните с кърпичката, на която се е молил д-р Джейрок Лий, много хора се излекуват от различни болести и възхваляват Бог (Деяния 19:11-12).
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Плод на Вярност

Нека да разгледаме днес плода на вярността, който 
е един от деветте плода на Светия дух, и по какво 
той се различава от вярността според мнението на 
светските хора. Онези, които са духовно верни, са 
съкровища в Божието царство и издават приятен 
аромат.

1. Вярността означава да правим повече от 
това, което ни е поверено.
Ние не казваме, че работниците са верни, само 

защото изпълняват задълженията, за които им 
се плаща. Ние сме способни да кажем, че те са 
свършили своята работа или дори че са я свършили 
добре, но не е редно да кажем, че са верни заради 
това, че изпълняват, каквото се очаква от тях и за 
което получават заплащане. Само онези, които 
извършват повече от това, за което им е платено, 
могат да бъдат признати за „верни“.
Такива работници не работят неохотно, нито 

мислят за минималното, което трябва да направят, 
за да им бъде платено. Те имат идващо от сърце 
желание да изпълнят задължението си от все сърце, 
съзнание и душа, без да щадят време и пари.
Моисей предложил живота си, когато се молил да 

спаси синовете на Израел, които съгрешили. „Тогава 
Моисей се върнал при Господа и казал: Уви, тия 
люде сториха голям грях, че си направиха златни 
богове. Но сега, ако щеш прости греха им – но ако 
не, моля Ти се, мене заличи от книгата, която си 
написал!“ (Изход 32:31-32)
В действителност, задължението на Моисей 

било да изведе хората от Египет и да ги поведе. 
Моисей имал сърцето на Бог, когато изпълнявал 
това задължение и повел хората с цялата си любов 
и усилие. Ето защо, когато хората съгрешавали, той 
имал чувството, че това била негова грешка и искал 
да поеме отговорността за нея. 
Същото се отнася за апостол Павел. Римляни 9:3 

гласи: „Защото бих желал сам аз да съм отлъчен 
от Христа, заради моите братя, моите по плът 
роднини.“ Хората, които са верни, няма просто да си 
помислят: „Направих достатъчно“, а ще работят от 
все сърце.

2. Вярност означава да пречистим сърцето си 
и да сме верни в истината.
Представете си, че някой се присъединява към 

банда и посвещава живота си на нейния лидер. Ще 
каже ли Бог, че той е верен? Разбира се, че не! Бог 

може да признае нашата вярност само когато сме 
верни в добрина и вяра. Най-важното, за да бъдем 
верни в истината, е да пречистим сърцето си.
Откровение 2:10 гласи: „Бъди верен до смърт, и 

Аз ще ти дам венеца на живота.“ Тук да бъдем верни 
до смърт не означава просто, че трябва да работим 
усилено и вярно до нашата физическа смърт. Това 
означава да се опитваме да изпълним Божието слово 
в 66-те книги на Библията с целия си живот. Както 
Павел е казал: „Умирам всеки ден“, ние трябва 
да убием изцяло плътта и да станем святи. Това е 
духовна вярност.
Това, което Бог иска най-много от нас, е святост. 

Ние трябва да осъзнаем това и да направим всичко 
възможно, за да пречистим сърцата си. Каквото 
и задължение да изпълняваме в този момент, ние 
трябва да бъдем неизменно верни, докато постигаме 
също и святост.
В случай на трудности, които се случват или 

изпитания на сърцето, ние не трябва да изоставим 
нашето ценно задължение само заради тях. От друга 
страна, ако човек пренебрегва пречистването на 
неговото сърце, той няма да е способен да запази 
сърцето си, когато срещне трудности и изпитания. 
Той може да пренебрегне отношението на доверие, 
което има с Бог и да се откаже от задължението си.
За да имаме вярността, призната от Бог, ние 

трябва да търсим духовна вярност, което означава 
да пречистим сърцата си. Пречистването на сърцата 
е задължително за Божите деца, които са спасени. 
Ако ние отхвърлим греховете и изпълняваме нашите 
задължения със свято сърце, ще получим много 
повече плодове, когато ги изпълняваме с плътски 
мисли.
Представете си, че работите усилено целия ден 

в неделя, но нарушавате спокойствието на хората. 
Много от наградите Ви ще бъдат приспаднати, ако 
Вие служите на църквата, докато се оплаквате и 
изпитвате негодувание. Въпреки това, ако служите 
на църквата с добрина и любов с мир, цялата Ви 
работа ще издава приятен за Бог аромат и всяко от 
Вашите дела ще стане Ваша награда.

3.  Вярността  означава  да  работим  в 
съответствие с господарската воля.
Представете си, че господарят нарежда на своя 

работник да свърши работа в домакинството, 
но той излиза навън да работи на полето през 
целия ден. Той не се подчинява на волята на своя 
господар, защото тя е различна от собствените му 
предпочитания или той има егоистични мотиви. 
Тогава, макар и да работи усилено, той не е верен 
работник. Той следва само собствените си мисли и 
желания и може да пренебрегне волята на господаря 
по всяко време.
В църквата трябва да работим предано според 

Божието сърце. Ние трябва да сме верни, като 
разбираме сърцето на висшестоящите в духовните 
заповеди и им се подчиняваме. Независимо 
колко усилено работим за нашите задължения, 
ако работим, както искаме, ние не можем да 
удовлетворим сърцето на господаря ни.
В Библията е записано за един човек на име Йоав. 

Той бил роднина на цар Давид и генерал в армията. 
Йоав придружавал Давид през всички опасности, 
докато бил преследван от цар Саул. Той бил мъдър и 
храбър, служил на Давид много добре, но Давид не 
бил съвсем доволен от него, защото службата му не 
била от все сърце. Йоав не се поколебал да действа 
арогантно пред Давид, когато искал да постигне 

лични цели и не се подчинил на Давид, когато било 
изгодно за него. Накрая Йоав се противопоставил на 
цар Соломон, сина на Давид и бил убит.
Когато вършим Божия работа, най-важното не е 

колко усилено се трудим, а дали спазваме Божията 
воля или не. Когато работим в църквата, ние трябва 
също да следваме нашите лидери, преди собствените 
си идеи. Това е истинска вярност.

4. Вярност е да бъдем верни на себе си във 
всички аспекти. 
В Числа 12:7, Бог казва за Моисей: „Той, който е 

верен в целия Ми дом.“ Да бъдем верни в целия дом 
на Бог означава да бъдем верни във всички аспекти, 
свързани с индивидуалния човек. Ние трябва да 
изпълняваме всичките си задължения, дори когато 
имаме много отговорности в църквата. Макар и 
да нямаме конкретно задължение в църквата, едно 
от нашите задължения е да бъдем там, когато се 
изисква от нас като членове.
Всички имат своите задължения, не само в 

църквата, но и на работните места, и в училище. 
Ние трябва да изпълняваме нашите задължения 
като членове във всички тези аспекти. Да бъдем 
верни в целия дом на Бог означава да бъдем верни 
като Божи деца и като лидери или членове на 
църквата, на семейството, на работното място или 
в училище. Не трябва да сме предани само в едно 
или две задължения и да пренебрегнем другите 
ни отговорности. Трябва да сме верни във всички 
аспекти.
Според степента, в която отхвърлим плътта и се 

променим в дух, не е трудно да бъдем верни във 
всички аспекти. Макар и да инвестираме малко 
време, със сигурност ще пожънем плода, ако посеем 
в дух. Освен това, хората, които са се променили в 
духа, търсят чуждата полза и гледат на нещата първо 
от гледната точка на другите. Ето защо, такива хора 
ще се погрижат за всички свои задължения, дори и 
това да означава да пожертват себе си.
Една жена има две задължения във всяка от 

две различни групи. Ако тя не може да присъства 
физически в едната група, ще опита да бъде от 
помощ за нея по други начини и в сърцето си. Ние 
сме способни да бъдем верни в целия дом на Бога 
и да имаме мир с всички според степента, в която 
имаме добрина.

Скъпи братя и сестри в Христос, причината, 
заради която получаваме плода на Светия дух и 
работим предано до смърт след като приемем Светия 
дух като подарък, е да поведем безброй души, които 
Господ изкупил, заплащайки чрез кръвта си, по 
пътя на спасението. Псалми 101:6 гласи: „Очите 
ми ще бъдат над верните на земята, за да живеят с 
мене; Който ходи непорочен в пътя, той ще ми бъде 
служител.“ Призовавам Ви да получите плода на 
вярността в сърцето си и да практикувате любовта на 
Господ. Правейки това, аз се моля в името на Господ, 
да живеете в най-красивото небесно обиталище, 
Новият Ерусалим.

„А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; 
против такива неща няма закон.“ (Галатяни 5:22-23)

Старши пастор д-р Джейрок Лий
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Начин 1

Вие трябва почтително да се страхувате 
от Бог преди всичко друго

Корнелий бил стотник в Римската империя. Той 
обаче се страхувал от Бог и се молил, затова бил 
обичан и признат от Него. Не само той самият 
се страхувал почтително от Него, но и цялото 
му семейство. Това означава, че близките му го 
уважавали, обичали и вярвали в него. Ето защо, 
всички други членове на семейството му се 
подчинявали и били задружни като един. Тъй като 
Корнелий обичал Бог, близките му също Го обичали.
Надявам се да проверите себе си и Вашето 

семейство. Вие се молите упорито, работите предано 
за Божието царство и се опитвате да евангелизирате 
Вашето семейство. Защо обаче не Ви слушат, когато 
проповядвате? Защо още не са отишли пред Бог? 
Защо е така? Така е, защото не Ви вярват истински.

Ако родителите са отхвърлили всички форми на 
злото и се отнасят с децата си с добрина, истина и 
любов, тогава децата естествено ще им приличат. 
Колко мирно и щастливо ще бъде семейството 
на един баща, който някога създавал проблеми 
на близките си, но след това чул Божието слово, 
отхвърлил греховете и се променил! Той няма 
повече да настоява на собственото си мнение, ще се 
старае да чуе мнението на съпругата и децата си и да 
ги разбере. Тогава ще има щастливо семейство.
За да може това да се случи, надявам се да 

промените начина, по който им говорите. Например, 
когато искате да направят нещо, не трябва да 
използвате заповеден тон, казвайки: „Ти, помогни 
ми с това сега!“ Много по-деликатно и хубаво е да 
кажете: „Наистина ще оценя, ако ми помогнеш с 
това.“
Също така, някои родители се разстройват, 

когато виждат децата им да повтарят едни и същи 

грешки или неправомерни действия отново и 
отново. Не трябва да нажежавате ситуацията с 
Вашите разгорещени чувства или да говорите за 
техните предишни грешки, които не са свързани с 
настоящия въпрос. В подобни случаи, Вие трябва 
само да посочите грешката на детето си и да му 
обясните фактите. След това, трябва спокойно 
да обясните последствията от поведението му. 
Трябва да се опитате да му обясните грешката и 
нежеланите последствия от действията му. Накрая, 
ако го уверите искрено, че това, което казвате или 
правите е, защото го обичате, детето ще почувства 
Вашата любов. Това ще го накара да се промени, 
макар и преди това сърцето му да е било затворено 
за Вас.
Ако Вие се страхувате от Бог и действате винаги 

в истината с любов за Вашите близки, членовете на 
семейството Ви ще почувстват Вашата любов и ще 
Ви вярват повече.

Начин 2

Трябва да поучавате другите, показвайки 
добрината в сърцето Ви чрез външните 

думи и действия
Онези, които се страхуват от Бог, трябва да 

отхвърлят злото от сърцето си и да го запълнят с 
добрина. Когато сърцето им се изпълни с повече 
добрина, те ще изговарят думи и ще покажат дела 
на добрина. Те не изговарят никакви думи, които 
нараняват чувствата на другите или разбиват 
сърцата им. Те произнасят думи, които дават 
утеха, кураж и топлина, и думи, които насочват 
другите към живот. Действията им ще поучат 
другите и ще им дадат любов.

Корнелий  бил  такъв  човек .  Добрината  и 
духовното издигане, представено в делата 
му,  били  ра зкрити  специално  в  неговите 
„благотворителни работи.“ Ние не можем да 
помогнем на другите, просто защото сме богати. 
Първо трябва да обичаме душите и да изпитваме 
състрадание към тях. Корнелий бил стотник в 
армията на Римската империя, окупираща Израел, 
но той помогнал на много евреи и те говорили 
добре за него.
Благотворителните дейности без любов не могат 

да бъдат истински благотворителни дейности. 
Дори и да искаме да дарим голяма сума пари, Бог 
няма да е доволен, ако ние искаме да разкрием 
името си по този начин (Матей 6:3-4). Ние трябва 

не само да имаме добри сърца, но трябва активно 
да натрупваме добрина с думи и действия. Това е 
тайната за бързо получаване на благословии. 
Когато виждаме някой, който е в нужда, да 

изпитваме жалост е съвсем различно от това да му 
помогнем, макар и минимално. Също така, когато 
някой друг е направил нещо добре, не е едно и 
също да се радваме от сърце и действително да го 
похвалим и поздравим.
Има голямо значение, когато правим малък 

подарък и казваме насърчителна дума. Надявам 
се да съхранявате старателно добрина не само в 
сърцето си, но и на думи и дела, за да бъде Бог 
удовлетворен от Вас, да Ви даде благословии и да 
отговори на молитвите Ви.

Начин 3 

Трябва да осъзнаете, че Бог е този, който 
отговаря на молитвите Ви и трябва 

винаги да се молите
Дори и човек да има добро сърце и да прави много 

добри неща, той не може да бъде спасен с тях. В 
последната част на Йона 2:9 е записано: „Спасението 
е от ГОСПОДА.“ Притчи 16:1 гласи: „Плановете на 
сърцето принадлежат на човека, но отговорът на езика е 
от ГОСПОДА.“ 
Ако ние постигнем сърцето на духа и цялостен дух, 

който удовлетворява Бог (1 Солунци 5:23), всичко, 
което таим и планираме в сърцата си, принадлежи 
на истината и добрината. По този начин, сърцето ни 
прилича на сърцето и волята на Бог и така е лесно да 
получим отговори.
Корнелий търсил Бог и винаги се молил с добро 

съзнание, макар и да не бил евреин. Бог срещнал 
Корнелий, който Го търсил и в доказателство на това 
го благословил. Както е обещано в Притчи 8:17, „Аз 
любя ония, които ме любят, и ония, които ме търсят 
ревностно, ще ме намерят“, ако ние обичаме Бог, Той ни 
показва Неговото съществуване.

Макар и да се страхуваме от Бог и да действаме 
праведно, Той е този, който дава отговор. Ето защо, 
трябва да Му поверим всичко със смирено сърце. Също 
така, за да получим отговор от Него, ние трябва да 
изпълним количеството молитви, викайки в молитвата 
с вяра и любов.
Бог обича Неговите деца и иска да им даде най-

добрите неща. Той знае също най-подходящото време, 
за да им даде благословии. Надявам се да вярвате и да 
се доверите на този Бог и да се молите безспирно като 
Корнелий, за да изпълните желанията на сърцето си и 
евангелизацията на Вашето семейство.

Деяния 16:31 гласи: „А те казаха: Повярвай в Господа, Исуса Христа, 
и ще се спасиш, ти и домът ти.“ Това не означава, че ако един човек в семейството 

вярва в Господ, ще бъдат спасени автоматично всички останали в семейство. 
Ние трябва да отговаряме на изискванията според справедливостта, 

за да получим отговор на нашата молитва за покръстване на семейството. 
Корнелий, който се появява в десета глава на Деяния, бил: „благочестив човек, 
страхувал се от Бог с цялото си семейство и дал много подаяния на евреите и се 
молил непрекъснато.“ Цялото му семейство и всичките му приятели, които чули 
посланието на Петър, получили Светия дух. Нека сега да разгледаме начините за 
създаване на удовлетворяващо Бога семейство и получаване на благословии.

Начините за създаване на удовлетворяващо 
Бога семейство
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„Бях излекуван от полупарализа и станах нормален“
Брат Амадор Серна Агеро, на 54 години, Църква Манмин Перу

М и с л е х ,  ч е 
религиозната вяра 
не означава нищо, 
защото  ст радах 
от много болести 

и никога не изпитвах 
щастие, въпреки че бях 

католик от дълго време. Съпругата ми и аз се 
карахме често и не се разбирахме.
Междувременно, през 2012 г., съпругата ми 

започна да посещава Църквата Манмин в Перу. 
Аз я упреквах за това, защото мислех, че е загуба 
на време да се ходи на църква. Въпреки това, 
тя се промени за добро, откакто посещаваше 
църквата, държеше се любезно с мен и искаше да 
отида с нея.

През юли, 2013 г., аз се регистрирах в Църква 
Манмин Перу след като видях промяната й 
с помощта на църковните членове и тяхното 
настояване.
Трябваше да използвам инвалиден стол заради 

страничните ефекти от мозъчния кръвоизлив. 
Няколко месеца след като започнах да ходя 
на църква, получих молитвата с кърпичка, на 
която се беше молил пастор д-р Джейрок Лий 
(Деяния 19:11-12). Краката ми станаха силни след 
молитвата и възстанових моята способност да 
вървя. Вече не използвах инвалиден стол.
Въпреки това, половината от тялото ми не беше 

нормално и всяко движение ми струваше много 
енергия. Докато слушах Божието слово, започнах 
да се надявам да се излекувам изцяло от Бог. От 

2014 г., аз се молех, постех и разбрах, че болестта 
ми идваше от моя упорит характер. Аз съм човек 
със силна воля, за мен беше трудно да коленича, 
заради болката, но застанах на колене пред Бог 
със смирено сърце и виках в молитвата.
Пролях много сълзи от разкаяние, мислейки за 

моите близки, които страдаха заради мен. На 3 
април, 2014 г., аз получих молитвата с кърпичка 
на преп. Хийсан Лий, световен ръководещ пастор 
на Манмин.
Тогава лявата страна на моето тяло, която 

беше парализирана, стана нормална и започнах 
да се движа. Семейството ми сега е изпълнено 
с щастлив смях. Възхвалявам името на Исус 
Христос, който ме излекува и благослови. 
Алилуя!

През май 1987 г., аз навърших 
двадесет години и отидох на църква 
за първи път под ръководството на 
моя колега. Изучавах Библията, 
уверих се в съществуването на 
живия Бог и изпитвах благодарност 
за благоволението на спасението. 
Също така, работих предано за 
Господ.
Копнеех за словото на живота и 

прочетох Библията няколко пъти, 
но в нея имаше много части, които 
не разбирах. Наистина исках да 
знам повече за тези части. Започнах 
да търся църква, която изпълнява 
ученията на Библията и показва 
силата на Светия дух.
През август 2015 г., гледах видео 

записи с лекциите на д-р Джейрок 
Лий  за  Откровение  и  за  мое 
удивление, получих отговори на 
въпросите, които имах. Гледах също 
видео записи с лекции за Битие и се 
развълнувах много от посланието.
Една нощ сънувах д-р Лий да 

казва с топъл и мек глас: „Малко е 
трудно, нали?“ Този сън ме увери, 
че това послание е словото на 
живота, отдадено от Бог.

След това гледах видео записи за 
проповедта на д-р Лий за небето 
и Ада с моя съпруг Квангуук 
Куон, който също бе доволен и 
развълнуван ,  защото  получи 
отговори  на  своите  въпроси 
чрез посланията. Докато слушах 
повече проповеди, те бяха по-
убедителни за мен и толкова много 
ми харесваха , че пусках видео 
записите, дори докато спях. 
По -късно  чух  за  филиала  на 

църквата  Манмин  в  Гванджу 
и  г о  по с е т и х .  По  в р еме  н а 
боготворителната служба, бях в 
състояние да почувствам аромата 
на Христос от членовете и тяхното 
желание да живеят според Божието 
слово.
Също така, аз исках да отида 

на Небето с моето семейство в 
пространството на пастора, който 
обича Бог и душите с живота си. На 
13 декември, 2015 г., дванадесетте 
членове  на  моето  семейство , 
включително моите свекъри, майка 
ми, брат ми и сестра ми накрая се 
регистрирахме в църквата. Алилуя!
Сега съм изпълнена със Светия 

дух като риба във вода и близките 
ми изпитаха Божията сила, което 
ме направи по-щастлива.
Моят свекър, Сангки Куон имаше 

дегенеративен артрит, беше в много 
болници за лечение, но нищо не му 
помогна. Майка ми, Бонгсуун Янг 
имаше болка в лявата си ръка. И 
двамата се излекуваха напълно, след 
като получиха молитва с кърпичка 
(Деяния 19:11-12). По-големият ми 
брат Джеянг Лий имаше болка в 
неговата опашна кост, защото падна 
от мотора. Страдаше от болки от 
няколко месеца, но се възстанови 
напълно след като получи молитва.
С ъ щ о  т а к а ,  е д н о  о т 

з а б е л е ж и т е л н и т е  н е щ а  е 
обновяването  на  моите  деца . 
Имам трима сина , Сион (на 22 
години), Джихюн (на 20 години) и 
Джинджу (на 16 години). Трябваше 
да  ги  будим  в  неделните  дни , 
защото обикновено не ставаха 

рано. Тези дни обаче, те свършват 
подготовката си преди нас и ни 
казват  да  побързаме,  за  да  не 
закъснеят за служба. Преди се 
молеха мълчаливо за кратко време, 
но сега присъстват на срещата 
за молитви Данаил всяка вечер. 
Те викат в молитвата, постят и 
извършват служби и молитва с 
радост.
С и н о в е т е  м и  с п р я х а 

компютърните игри и сега четат 
книгите на д-р Лий, изпитвайки 
любовта  на  Бог.  Толкова  съм 
благодарна за това. Съпругът ми и 
аз понякога мислим за начина, по 
който се обновиха.
Заведоха ме в тази църква, където 

срещнах живия Бог и близките 
ми  сега  живеят  с  надежда  за 
Новия Ерусалим. Отдавам всички 
благодарности и възхвала на Бог, 
който ни благослови с толкова 
голяма любов и благоволение.

„Семейството ми бе 
обновено чрез Словото 

на живота!“
Старши дякон Мионджим Лий, на 49 години, Църква Манмин Гванджу

Старши дякон Мионджим Лий (втората редица, в дясно) и нейното семейство 
и близки Квангуук Куон, съпруг (втората редица, в ляво), техните синове Сион 
(точно зад неговия баща), Джихун (в дясно) и Джинджу 


