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На  22  май ,  2 016  г. ,  бе 
извършена боготворителна 
служба  на  ръководители 
на области, под-области и 
групи по време на неделната 
вечерна служба. Участниците 
наброяваха 1,690, включително 
р ъков од и т е л и т е  на  т ри 
големи енории (съответно 
от 1 до 9 енория, от 10 до 21 
енория и от 22 до 32 енория); 

Китайската енория (Корейска 
китайска  и  китайска);  и 
енорията  на  чужденците 
(ч у ж ден ц и ,  жи в е ещи  в 
Корея). Присъстваха също 
ръководителите от 43 църковни 
филиали, включително Masan, 
Daejeon, Eastern Gwangju, 
Gumi, Miryang, Changwon, 
Cheonan, Muan, Yeosu, Iksan, 
Jeonju и New Gwangju църкви 
Манмин. 
Боготворителната служба 

бе излъчена пряко чрез GCN 
(www.gcntv.org) и по Интернет. 
Старши пастор Хонгки Парк, 
президент на асоциацията 
н а  р ъ к о в о д и т е л и т е  н а 
мъжката област, ръководи 
с л у ж б а т а .  С т а р ш и 
д якон  Киунгаей  Джион , 
президент на асоциацията 

н а  р ъ к о в о д и т е л и т е  н а 
женските  групи  отправи 
представителна молитва и 
старши дякон Мисун Кил от 
църквата Манмин Дейджион, 
прочете една част. След това 
участниците отправиха от все 
сърце специална възхвала на 
Бог.
Старши пастор д-р Джейрок 

Лий  предаде  посланието, 
оза главено  „Мярката  на 
вярата“, въз основа на Римляни 
12:3 и говори за три показателя 
за получаване на вяра, която е 
уместна за ръководителите.
Т о й  г и  п р и з о в а  д а 

направят всичко възможно, 
за да постигнат сърцето на 
Господ, като проверят тези 
три фактора: дълбочината 
на  сърцето ,  тоест,  колко 

духовна любов и смиреност 
сте постигнали; диханието на 
сърцето, по-конкретно колко 
души можете да приемете и 
да им служите; и капацитет на 
сърцето, с други думи, какво 
показвате на дела.

По  време  на  службата , 
участниците взеха решение 
да израснат повече във вярата, 
душите  им  да  приличат 
на сърцето на Господ и да 
пости гнат  пълнотата  на 
Христос.

Кристалният музикален фестивал, проведен от Кристалния форум в Израел

В 18 часа, в събота на 14 май, 2016 
г., Кристалният музикален фестивал 
бе проведен в залата Kibbutz Shefayim 
на хотел Kibbutz в Израел с около 
900 души, включително месиани-
евреи, както и участници от Южна 
Корея, Русия, Украйна, Филипините, 
Африка и Латвия. 
Този кристален музикален фестивал 

започна през 2010 г. от Кристалния 
форум (Асоциация на израелските 
пастори). От 2012 г. сценичните 
екипи  на  Центра лната  църква 

Манмин са поканени и възхваляват 
Бог. През 2016 г. дякон Сионгкиол 
Джу и Танцовият състав за сценични 
изкуства и възхвала на Бог направи 
изпълнение в първата и в централната 
част на събитието. Те танцуваха под 
ритъма на традиционни израелски 
песни и танците бяха за възхвала. 
Дякон Джу възхвали Бог и ръководи 
присъстващите ,  за  да  отдадат 
възхвала заедно.
Това събитие бе излъчено пряко 

чрез сателити и по Интернет чрез 

GCN, TBN Русия ,  CNL, Impact 
TV и  In Victory, за  да  могат  да 
участват хората в Русия, Украйна, 
Съединените щати, Казахстан и 
Израел.
Кристалният форум бе организиран 

от израелските пастори, които бяха 
насърчени духовно от израелското 
духовенство на д-р Джейрок Лий. 
Д -р  Джейрок  Лий  проповядва 
евангелието и показа могъщи дела в 
много области в целия Израел през 
12-те посещения в продължение на 

три години, започвайки през юли, 
2007 г.
През  септември ,  2009 г. ,  той 

проведе  Обединената  мисия  на 
Израел в Международния център 
за събрания в Ерусалим. От тогава, 
пасторите на Кристалния форум 
провеждат множество мероприятия в 
своите духовенства, като Кристалния 
музикален фестивал, Мисиите за 
изцеление с кърпичка, семинарите 
на пасторите, Младежкия лагер и 
семинарите за семейни двойки.

2016 Боготворителна служба на ръководители 
на области, под-области и групи 

Заглавие: Мярката на вярата (Римляни 12:3)  Говорител: Старши пастор Д-р Джейрок Лий

Кристалният музикален фестивал от 2016 г. възхвалява Бог чрез хората, които дойдоха от много държави. Дякон Сионгкиол Джу и танцовият състав за боготворителна възхвала на 
Централната църква Манмин (по средата) бяха поканени и развълнуваха много хора с присъствието си.
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Плод на кротостта

Хората обикновено казват, че един човек 
е кротък, когато има мек и умерен характер. 
Въпреки това обаче, духовната кротост, която 
Бог признава, не означава само да бъдем меки и 
любезни. Как тогава да постигнем този плод на 
„кротостта“ сред деветте плода на Духа?

1. Трябва да имаме сърце, което разбира 
и приема всички хора
Духовната кротост означава да притежаваме 

мъдрост и способността да отличим между 
правилното и грешното, като в същото време 
разбираме и приемаме всички, защото в такива 
хора няма злина. По-конкретно, това означава 
да имаме истинска щедрост, съчетана с мек и 
умерен характер. Ако имате такава истинска 
щедрост, Вие няма просто да сте меки през 
цялото време, но ще имате също и достойнство, 
когато е необходимо.
Сърцето на кроткия човек е меко като памук. 

Ако хвърлите един камък в памука или го 
намушкате с игла, той просто ще ги покрие и 
обхване. По подобен начин, независимо как се 
отнасят с него другите хора, кроткият човек няма 
да има отрицателни чувства към тях в сърцето 
си. По-конкретно, той не се ядосва и не изпитва 
неудобство. Също така, не се опитва да причини 
неудобство на другите. Той не ги осъжда или 
критикува, а ги разбира и приема.
Хората могат да намерят утеха в такъв човек и 

затова много хора идват и търсят покой в него. 
Той е като голямо дърво с много клони, където 
птиците идват, правят гнезда и почиват на 
клоните. 
Например, Моисей бил признат от Бога за 

неговата кротост. Числа 12:3 гласи: „А Моисей 
беше човек много кротък, повече от всичките 
човеци, които бяха на земята.“ Броят на синовете 
на Израел бил повече от 600,000 възрастни 
мъже. С жените и децата, броят им превишавал 
2 милиона. Ръководството на толкова много 
хора само по себе си би било много трудна 
задача за един обикновен човек. Израилтяните 
се оплаквали и негодували от Моисей, въпреки 
че им показал голяма сила. Само от факта, че 
Моисей ръководил тези хора в пустинята в 
продължение на 40 години, можем да разберем 
неговата кротост.

Матей 5:5 гласи: „Блажени кротките, защото те 
ще наследят земята.“ Тук да наследим земята не 
означава да получим парче земя. Това означава, 
че според степента, в която постигнете кротост, 
ще получите голямо парче земя на Небето.
Макар и да имате много голямо парче земя, 

не можете да го вземете с Вас на Небето. 
Ако  получите  обаче  земя  на  небето  чрез 
постигането на кротост, това ще бъде Вашето 
вечно наследство. На това място ще прекарвате 
щастливи моменти завинаги с Господ и с Вашите 
любими хора.

2. Духовната кротост е като добра почва
В духовен смисъл, кроткото сърце наподобява 

добра почва. Ако един човек има много злина, 
сърцето му е втвърдено като крайпътна земя и 
той не може да приеме истината. Дори и да чуе 
истината и да получи Божието благоволение, 
той скоро се съмнява и благоволението го 
напуска, защото го пренебрегва заради светски 
неща. Дори и този вид земя на сърцето може 
да се промени в добра почва, ако човек работи 
старателно за това.
Дори и най-безплодната земя може да се 

промени в добра почва, ако фермерът я култивира 
прилежно. Така, както характеристиките на 
полето могат да бъдат променени, сърцата на 
хората също могат да се променят чрез Божията 
сила.
Дори  сърцата ,  които  са  втвърдени  като 

крайпътно поле, могат да бъдат разорани с 
помощта на Светия дух. Дори сърцата, които 
имат много зло, могат да се променят в кротки 
сърца, като отхвърлим злото. Дори сърцата, 
изпълнени със завист, ревност, кавга и други 
форми на злото, могат да станат меки и кротки. 
Колкото повече култивирате сърцето си по този 
начин, повече плод на кротостта ще получите.
Сърцето  Ви  обаче  няма  да  се  промени 

автоматично, само защото сте получили Светия 
дух. Трябва и Вие също да положите усилия. 
Трябва да се молите страстно и непрекъснато, 
да се стараете да мислите, говорите и действате 
в истината във всички неща. Не трябва да се 
отказвате след няколко седмици или месеци, а 
да се стараете до край. Когато показвате такова 
старание, Бог ще го има предвид, ще Ви даде 
неговото благоволение и сила, и Светият дух ще 
Ви помогне.
Когато превръщате Вашето поле на сърцето в 

плодородна почва, Вие автоматично ще получите 
също и други плодове на Светия дух. Кротостта 
обаче е свързана повече с разораването на 
полето на сърцето. Вие не можете да станете 
кротки, докато не отхвърлите разгорещения 
нрав, омразата, ревността, алчността, кавгата, 
самохвалството, самолюбието и др. С такива 
качества на сърцето, другите хора няма да 
намерят покой във Вас.
Ето защо, кротостта е свързана повече с 

осветяването, отколкото другите плодове на 
Светия дух. Ако Вие имате духовна кротост, ще 
получите отговори на всичко, което искате така, 
както получавате добър плод, когато посявате в 
плодородно поле. Ще чуете също ясно гласа на 
Светия дух, за да преуспявате във всички неща.

3. Духовната кротост с истинска щедрост
Първо ,  истинската  щедрост  се  проявява 

в  достойни  и  умерени  действия .  Хората , 
които просто са меки винаги без собствена 
прозорливост, не могат да приемат другите. Те 
ще бъдат пренебрегвани и използвани от тях. 
По подобен начин, хората, които имат кротост 
и истинска щедрост, притежават правилни 
критерии за оценка. Те правят това, което 
е правилно, като отличават разумно между 
доброто и лошото.
Когато Исус пречистил Храма и порицал 

лицемерието на Фарисеите и писарите, Той бил 
много властен и строг. Той има кротко сърце и 
„смазана тръстика няма да пречупи, и замъждял 
фитил няма да угаси“, но въпреки това порицал 
остро хората, когато трябвало. Ако имате такова 
достойнство и праведност в сърцето, хората не 
могат да Ви пренебрегват, макар и никога да 
не повишавате глас или да се опитвате да сте 
строги.
Външният вид също е свързан с притежаването 

на характеристики на Господ и съвършени дела 
на тялото. Праведният човек има достойнство, 
авторитет и смисъл в думите и не произнася 
небрежно  незначителни  думи .  Облича  се 
подходящо  за  всички  поводи .  Има  меко 
изражение на лицето, което не е грубо или 
студено. Праведният и щедър човек ще прави 
всичко с добро и ще се погрижи хората да се 
чувстват удобно.
На следващо място, истинската щедрост 

се проявява в действията на милосърдие и 
състрадание. Такива хора не само помагат на 
онези, които имат финансова нужда, но и на 
онези, които са духовно слаби и изморени, като 
ги утешават и им показват благоволение.
Например, представете си един вярващ, който 

е подложен на преследвания заради вярата си. 
Някои ръководители в този случай изпитват 
състрадание само в сърцата си. От друга страна, 
има лидери, които насърчават и утешават такива 
хора и им помагат според обстоятелствата. 
Щедростта ще даде благоволение и живот 
на другите, когато се проявява външно чрез 
праведни дела.
Скъпи братя и сестри в Христос, когато нещата 

не стават според желанията им, някои хора 
казват: „Нищо не мога да направя, защото съм се 
родил/а така.“ Въпреки това, вярващите в Бога 
хора не трябва да говорят по този начин. Ние ще 
променим характера и дори вътрешното сърце 
чрез делата на Светия дух.
Дори  избухливостта ,  самохвалството , 

себелюбието и силното убеждение в собствената 
праведност ще се промени в кротко и праведно 
сърце чрез отхвърляне на злото и култивиране 
на сърцето. Дори изключително интровертните 
и страхливи хора ще станат смели и щедри, за да 
помагат на другите.
Надявам се старателно да култивирате Вашето 

сърце и да получите красивия плод на кротостта, 
за да станете голям съд, като Моисей.

„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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Some people make mistakes all the time and cause damage and give hard times 
to others. Some complain a lot and even become sulky over small things. 

When you are engaged in a group work or something with them, you might think 
that it would be better if they were not among you. However, we, the children 

of God, should practice spiritual love that ‘believes, hopes, and endures 
all things’ even for them. Now let’s look into detailed ways to practice it.

We have to believe 
that the trials are 

a shortcut to 
fulfill our hopes 

1 Петрово 1:7 гласи: „…с цел: 
изпитването на вашата вяра, като 
е по-скъпоценно от златото, което 
гине, но пак се изпитва чрез огън, 
да излезе за хвала и слава и почест, 
когато се яви Исус Христос.“
Бог иска Неговите деца да пораснат 

бързо във вярата и да преодолеят 
всяко изпитание с вяра, независимо 
колко е трудно. Така е, защото само 
по този начин те могат по-късно да 
се радват на вечна възхвала, слава и 
чест във вечността на Небето.
Възможно е докато живеем според 

Божието слово да бъдем изправени 

пред несправедливи страдания. За 
да ги преодолеем, трябва да вярваме, 
че получаваме специалната любов 
на Бог, който ни ръководи към по-
добро обиталище на Небето и да Му 
благодарим от сърце.
Освен това, трябва да вярваме в 

любовта Му до край. Изпитанията 
на вярата могат да причинят болка. 
Ако болката е силна и продължава 
дълго, някои хора е възможно да се 
запитат: „Защо Бог не ми помага? 
Обича ли ме наистина?“
Бихме поискали да се откажем, ако 

имаме съмнения в Неговата любов. 

Възможно е дори да се оплакваме и 
да негодуваме от Него, но трябва да 
запазим любовта на Бог в сърцето си 
и да издържим изпитанията. Трябва 
да вярваме, че Бог иска да ни води 
към по-добри небесни обиталища, 
защото ни обича.
Накрая  ще  станем  съвършени 

хора, ако ние вярваме в любовта 
на Бог и издържим до край (Яков 
1:4). Изпитанието е любовта на Бог, 
който се грижи за нас. Надявам се 
да вярвате неизменно в тази любов, 
за да издържите и да преодолеете 
всички изпитания.

Римляни 5:3-4 гласи: „И не само това, 
но нека се хвалим и в скърбите си, като 
знаем, че скръбта произвежда твърдост, 
а  твърдостта  изпитана  правда ;  а 
изпитаната правда надежда.“ Както е 
написано, скръбта е краткият път за 
постигане на нашите надежди.
Някой може да си помисли: „Кога ще 

бъда обновен/а?“ Ще станем истински 
и съвършени деца на Бог, които Му 
приличаме, ако издържим изпитанията 
и продължаваме да се обновяваме. 
Така ще отговаряме на изискванията да 
влезем в Новия Ерусалим.

Ето защо, когато настъпи изпитание, 
ние не трябва да го избягваме, а да се 
опитаме да го преодолеем. Разбира 
се, естествено е хората да желаят да 
изберат най-лесния начин. Въпреки 
това, ще постигнем по-късно целта 
си ,  ако  се  опитваме  да  избегнем 
изпитанията.
Представете си, че един човек Ви 

причинява трудности по всякакъв 
начин. Вие не го показвате външно, 
но изпитвате неудобство към него. 
Искате да го избегнете. В този случай, 
не  трябва  просто  да  игнорирате 

ситуацията, а да я преодолеете по 
активен начин. Трябва да изтърпите 
нещата, от които страдате, когато сте 
с него и да постигнете сърце, което 
истински го разбира и му прощава. 
Когато се стараете много по този 
начин, Бог ще Ви даде необходимото 
благоволение и сила, за да го обичате. 
Следователно,  изпитанията  са 

краткият начин за постигане на Вашите 
надежди. Ако наистина искате да имате 
духовна любов, трябва да се радвате 
винаги, когато срещате изпитание, 
мислейки, че вървите по краткия път.

Данаил живял само според Божието 
слово без да се сприятелява със света, 
но го хвърлили в бърлогата на лъва 
според плановете на зли хора (Данаил 6). 
Въпреки това, той никога не се оплакал 
от Бог или от царя, който заповядал 
да го хвърлят там. Макар и да знаел за 
порочния план, той не реагирал лошо 
към хората, които заговорничили срещу 
него. Данаил познавал Божията воля и 
реагирал само с добрина.
Бог изпратил Неговите ангели, за да 

затворят устата на лъва и защитили 
Данаил от всякакво нараняване. Вместо 
Данаил, жертва на лъва станали злите 
хора, които заговорничили срещу него.
Възможно е да изглежда глупаво да 

реагираме с добро към хората, които 
действат лошо към нас. Ако познаваме 
обаче закона на духовното царство, 
мъдро е да действаме само с добрина. 
Това е също начин за благословия. 
Трябва да преодолеем злото с добрина.

От физическа гледна точка, тестовете 
или изпитанията изглежда идват 
от други хора или от определена 
ситуация. В духовен смисъл обаче, те 
са причинени от врага дявол и Сатаната 
и преодоляването им е духовна битка. 
За да победим в тази битка, трябва да 
се бием според правилата на духовното 
царство.
Римл яни  12:21  гла си :  „Не  се 

оставяй да те побеждава злото; но ти 
побеждавай злото чрез доброто.“ Ако 
ние действаме с добро по този начин, 
може да изглежда, че изпитваме загуба 
и губим в момента, но в действителност 
е точно обратното. Така е, защото 
справедливият и добър Бог контролира 
цялото щастие, нещастие, живота 
и смъртта на човечеството според 
духовния закон.
Например, някои от вас може да сте 

преследвани от невярващи членове 
на семейството. Преследванията ще 

спрат бързо и семейството Ви ще бъде 
евангелизирано само когато действате 
в добрина. Някой може да помисли: 
„Защо той е толкова лош?“ и да се 
опитват да го убедят с аргументи. 
Тогава изпитанието може да стане по-
сериозно и да Ви отнеме повече време. 
Ето защо трябва да се опитате да 

разчувствате сърцата им с любов. 
Трябва да се молите с любов и да им 
служите в Господ. Трябва да станете 
светлината ,  която  блести  ярко  в 
семейството Ви. Във всякакъв вид 
ситуация, трябва да мислите с добрина 
и да се изповядате с вяра.
Трябва да правите добро във всяка 

ситуация, запомняйки изповедта на 
апостол Павел „Умирам ежедневно.“ 
Тог а в а  Бог  ще  дейс т в а  в  най -
подходящото време. Най-могъщото 
оръжие в духовната битка не е в силата 
или мъдростта на хората, а в добрината 
на Бог. 

To Practice Spiritual Love That Believes, 
Hopes, and Endures All Things

Някои хора правят грешки винаги, причиняват щети и трудности на другите, оплакват 
се много и се мръщят за дребни неща. Когато сте ангажирани с работа в екип или 
правите нещо заедно, възможно е да помислите, че би било по-добре да не сте 
с тях. Въпреки това, ние – Божите деца, трябва да практикуваме духовна любов, 
която „вярва, надява се и издържа на всички неща“, дори за такива хора. Нека сега 

да разгледаме подробно начините да постигнем това.

◆ Стъпка 1 ◆
Трябва да вярваме 
до край в любовта 

на Бог

◆ Стъпка 2 ◆

Ние трябва да 
вярваме, че 

изпитанията са 
краткият път за 
изпълнение на 
нашите надежди 

◆ Стъпка 3 ◆ 

Трябва да правим 
само добро

Да практикуваме духовна любов Която вярва, 
надява се и издържа на всички неща
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През 2009 г., аз се намирах на прага на смъртта в една 
болница в Тианджин, поради сърдечен инфаркт. Лекарят 
ми каза, че нямах никакъв шанс и написа документа 
за крематориума. Дъщеря ми, дякон Сонгион Хан, 
се обади на сестра ми – дякон Сионгок Ким в 
Янджи и й каза, че желае да получа молитвата на 
д-р Джейрок Лий. Аз получих неговата молитва 
за болните по мобилния ми телефон по време на 
неделната сутрешна служба. 
След това имах видение, сякаш един голям 

камък излезе от гърдите ми. Огледах се, за да 
го намеря. Дъщеря ми попита какво търсех и 
й разказах за моето видение. Тя каза с радост, 
„Майка ми е спасена!“
Помолих лекаря ми да дойде, за да ме изпишат от 

болницата. Той обаче доведе погребалния директор. 
Изненада се, когато ме видя, защото бях на крака. Все още 
съм жива чрез удивителната сила на Бога. Алилуя!
Не съм много образована и нямам нищо. Единственото, 

което мога, е да проповядвам за живия Бог, когото срещнах, 
на онези, които умират невежи за Небето и Ада. Това е 
причината да живея. Отдавам всички благодарности и 
възхвала на Бог.

Когато бях на девет години, страдах от силна болка в 
ушите и накрая оглушах с лявото ми ухо. Ходех на 
църква в продължение на десет години, но не бях 
способна да чувам добре проповедите. Винаги имах 
проблеми и станах пасивна в много отношения. 

На 12 март, 2016 г., докато се разхождах в 
квартала, аз се натъкнах на дякон Сунгсил Ким, 
която разпространяваше Манмин Новини. Чух от 
нея за могъщите дела, представени от д-р Лий и 
се регистрирах в църквата на следващата неделя.
Храмът беше много светъл и се чувствах 

сякаш съм на Небето. Сигурна бях, че Бог ме 
заведе в тази църква, затова пролях много сълзи на 
благодарност. 
В края на март, присъствах също на събранието на 

молитвения център за божествено изцеление. След като 
слушах проповедта на президента на центъра, Бокним 

Лий, аз се разкаях за това, че мразех моите родители, братя и 
сестри и колеги. След това получих молитва на кърпичката, 
над която се беше молил д-р Джейрок Лий (Деяния 19:11-12). 
Почувствах леко изтръпване за момент и след това започнах да 
чувам с лявото ми ухо, с което не чувах от 49 години. Алилуя!
Започнах да чувам добре. Толкова съм щастлива! 

Дякон Сунгсил Ким, на 62 г. Сестра Ионок Ким, на 57 г.

Бях  католик  и  не  вя рвах 
в  спасението.  Нямах  мир  в 
сърцето си. Обичах светските 
удоволствия с моите приятели и 
пиех алкохол. Мразех другите за 
банални неща и имах негативни 
чувства. Дори биех жена ми и 
си го изкарвах на нея, когато 
се случваше нещо лошо извън 
семейството .  Семейството 
ми  не  беше  спокойно .  Бях 
лейтенант във военния флот, но 
не ме повишаваха поради редица 
причини.
През 2006 г. чух, че ставаха 

и з у м и т е л н и  и з ц е л е н и я  с 
помощта на д-р Джейрок Лий 
–  меж д у народен  леч и т е л , 
който дойде от Южна Корея. 
Пр и с ъ с т в а х  н а  н е г о в а т а 
Обединена мисия в ДР Конго. 
Видях много хора да се лекуват от неизличими 
и терминални болести. Посланието му също ме 
развълнува. По-късно чух за Църквата Манмин в 
Киншаса и отидох там.
През януари, 2007 г., станах член на Манмин 

и започнах да слушам посланията на д-р Лий по 
GCN. Осъзнах какво означава да имаш истински 
християнски живот и се изпълних с благодарност 
и радост. Много бях впечатлен, когато научих 

защо Исус Христос е нашият единствен Спасител 
от книгата „Посланието на Кръста.“
Научих за обрязването на сърцето. Престанах 

да пия и да пуша и разгорещеният ми нрав се 
омекоти. Не бия повече съпругата си. Членовете 
на моето семейство започнаха да показват 
интерес в църквата, защото виждаха моята 
промяна. Те накрая се регистрираха в църквата. 
Освен това, семейството ми стана по-спокойно 

и  Бог  ни  даде  многобройни 
благословии. Алилуя!
През март, 2015 г., не можех да 

вървя добре поради болка в левия 
ми крак. Когато пастор Хосу Лий 
от Църквата Манмин в Киншаса се 
моли за мен с кърпичка, на която 
се беше молил старшият пастор, 
аз престанах да изпитвам болка 
(Деяния 19:11-12).
Съпругата ми беше излекувана 

от  ревматоиден  артрит  чрез 
молитвата за болните на старшия 
пастор  и  втората  ми  дъщеря 
се възстанови от хранително 
от равяне  чрез  молитвата  с 
кърпичка. Внучката ми расте 
добре, въпреки че се роди слаба и 
стоя в инкубатор. Благодарен съм 
много за Божието благоволение, 
затова  се  моля  постоянно  и 

живея според Словото. Така получих много 
благословии.
Повишиха ме толкова бързо, че станах старши 

лейтенант и сега съм командир във военната 
флота. Също така съм председател на комисията 
за църковно управление в църквата Манмин 
в Киншаса. Отдавам всички благодарности и 
слава на Бога на любовта, който ни води към 
благословен живот.

„Получавам благословии, 
след като се обнових чрез 
Светото евангелие!“

Дякон Симпхориен Хайзури Малумба, на 55 г., 
Църква Манмин Киншаса, ДР Конго
(четвъртият от дясно в семейството)

Дякон Сунгсил Ким (вляво) 
и сестра Ионок Ким от 
Китайската енория

„Моят жив Бог! Щастлива 
съм заради теб!“

На прага на 
смъртта поради 
сърдечен удар, 
аз се върнах към живота!

Не чувах нищо с 
лявото ми ухо от 49 г., 
но започнах да чувам!


