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пълни изключителни 
рез ръцете на апостол 
както е записано в 
19:11-12. Болестите 
е  сили  напуска ли 
когато се докосвали 

ни от него кърпички 
естилки .  Днес  Бог 
жава да изпълнява 
зключителни чудеса 
аршия  пастор  д-р 
Лий. В целия свят се 
ат голям брой чудеса 
пичките, на които се 
т 9 до 24 юни 2016 г., 
ия, Франция, Белгия 
ария бяха проведени 
ия  за  изцеление  с 
от преп. Хийсан Лий, 
ръководещ пастор на 

о т о  с ъ б р а н и е  б е 
о в църквата Самария в 
а н и я  на  12  юни . 
ия, ръководител на 
чи благоволение чрез 
-р Джейрок Лий по 
асе  и  уебсайта  на 
ва Манмин, и помоли 
рпичка  в  неговата 

църква. 
Преп. Хийсан Лий предаде посланието 

„Духовна вяра и физическа вяра“, взето 
от Евреи 11:1-3. Тя се моли за болните с 
кърпичката на силата. Чрез молитвата, 
г-жа Мария Мартинез, съпругата на 
пастор Хосе Гарсия, бе излекувана от 
артрит на коленете и брат Пресе захвърли 
бастуна си и проходи сам. Брат Йосе 
Кампос бе излекуван от дискова херния, 
сестра Рамия Яих от астма и сестра 
Исабел от артрит на тазобедрената става. 
Освен това, бяха излекувани болести на 
бъбреците, болестта на Крон и много 
други болести. 
На 15 юни, преп. Лий се появи в 

програма на живо по HolyGod TV, 
Франция (Президент пастор Утаякумар 
Герард). След изпълнението на Екипа 
на силата, тя проповядва посланието, 
озаглавено „Най-голямото съкровище е 
вярата“ въз основа на Евреи 11:1.
В същата вечер, тя проведе друго 

събрание за изцеление с кърпичка в 
църквата Манмин Ил-дьо-Франс. Там 
имаше едно момче, приведено под 90 
градуса, чието тяло се изправи след 
получаване на молитвата с кърпичка 
(Вижте страница 4).
На 19 юни, църквата Манмин Хайнаут 

в Белгия проведе служба по случай своята 
3та годишнина. Преп. Лий проповядва 
посланието и проведе събранието за 
изцеление с кърпичка. След като се моли 
с кърпичката, брат Мелвин и сестра 
Хоктенсе възстановиха зрението си на 
лявото око, с което не виждаха. Много 
хора бяха излекувани от множество 
болести, включително нарушение на 
слуха, астма, лумбална 
дискова херния, артрит и 
депресия. 
На 21 юни, преп. Лий 

проведе  събрание  з а 
изцеление с кърпичка в 
църквата Швейцарски дом. 
Един човек от Германия 
подобри зрението си с двете 
очи и захвърли очилата с 
дебели стъкла. Брат Крис, 
бивш футболен играч, бе 
излекуван от силна болка в 
гърба.
Б о г ът  н а  люб о в т а 

показа силата на Светия 
дух на хората в Европа. 
Проявата  на  Неговата 
сила се изля върху тях 
чрез Неговия сладък дъжд 
на благоволение. Нека 

да отдаваме всички благодарности и 
възхвала на Бог, защото изля Светия 
дух върху хората в Европа, които са 
изпаднали в духовна стагнация. 

Божията сила събуди хората в Европа
Събрания за изцеления с кърпичка в Европа на преп. Хийсан Лий

От 26 до 29 юни, 2016 г., бе проведено международното християнско мероприятие 
за продажба на дребно в енергийния конгресен център Duke в САЩ. Юрим Букс 
САЩ представи книгата на д-р Джейрок Лий Посланието на Кръста на 60 езика и 
36 други негови книги на английски, както и 26 книги на испански език. Овен това, 
медията ICRS представи новините за Юрим Букс, включително Посланието на 
Кръста, президента на Юрим Букс, Джосеф К. Нох и други служители.

Безброй хора бяха излекувани от техните болести и разрешиха проблемите си чрез кърпичката, на която се беше молил старшият пастор д-р Джейрок Лий (Деяния 19:11-12): 
Снимка 1, преп. Хийсан Лий, световният ръководещ пастор на Манмин провежда събрание за изцеление с кърпичка; снимки от 2 до 8, църква Самария в Испания; снимка 9, 
църква Манмин Ил-дьо-Франс; снимка 10, църква Манмин Хайнаут в Белгия; и снимка 11, църквата Швейцарски дом.
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Участие на Юрим Букс в международното 
християнско мероприятие за продажба на дребно.



Можем да видим на този свят, че хората, 
които  нямат  самоконтрол ,  правят  живота 
си сложен и причиняват трудности за себе 
си. Също така, макар и да знаят, че трябва 
да  ръководят  и  да  с е  грижат  за  своите 
семейства, пристрастените към хазарт или 
други  форми  на  удоволствие ,  разрушават 
своите семейства, защото не се контролират.
Плодът  на  себеобузданието  е  един  от 

плодовете на Светия дух, който трябва да 
получат Божите деца и той е особено важен 
за всеки, за да води успешен живот.

1. Значението на себеобузданието

Себеобузданието е ограничение, приложено 
върху  собствените  импулси ,  емоции  или 
желания. То контролира всички неща, за да 
бъдат стабилни и постоянни.
Един  човек  със  слабо  с ебеобуздание 

трудно може да приложи ограничение. Ето 
защо ,  за  такъв  човек  не  е  лесно  да  води 
живот на вярващ. Когато слушаме Божието 
слово и получаваме Божието благоволение, 
ние решаваме да не приемаме повече неща за 
плътта, но е възможно пак да се изкушим от 
света.
Ние виждаме това от думите, които излизат 

от устните ни. Много хора се молят, за да 
направят  устните  си  святи  и  съвършени . 
Въпреки това, в живота си забравят за какво 
са се молили и говорят, както искат, според 
своите стари навици.
Ня ко и  хо р а  с ко р о  с е  о п л а к в а т  и л и 

разочароват, ако имат трудности или виждат 
нещо, което е трудно да разберат. Освен това, 
някои хора обичат толкова много да говорят, 
че  не  са  способни  да  спрат,  след  като  са 
започнали .  Те  не  правят  разлика  между 
нещата, които трябва и които не трябва да 
казват и затова правят много грешки.
Плодът  на  себеобузданието ,  като  един 

от  плодовете  на  Светия  дух ,  не  се  отнася 
просто до това да се контролираме, за да не 
съгрешаваме .  Себеобузданието ,  като  един 
от  плодовете  на  Светия  дух ,  контролира 
другите  плодове  на  Светия  дух ,  за  да  ги 
направи съвършени.
Ко г а т о  д р у г и т е  п л о д о в е  н а  Д у х а , 

родени  в  сърцето ,  се  проявяват  външно , 
с е б е о бу з д а н и е т о  фу н к ц и о н и р а  к а т о 
арбитражен  център ,  който  установява  и 
поддържа хармония и ред. Дори и да вземем 
нещо  добро  в  Господ ,  най -голямото  не 
означава  най-доброто .  Казваме ,  че  е  по-
лошо  да  се  прекалява  с  нещо ,  отколкото 
да  е  недостатъчно .  В  духовно  отношение 
също трябва да правим всичко с умереност, 
следвайки желанията на Светия дух.
Например ,  макар  и  да  имаме  плода  на 

радо стта ,  не  трябва  просто  да  изразим 
нашата радост навсякъде и по всяко време. 
Въпреки  че  радо стта  от  получаване  на 
спасение  е  много  голяма ,  ние  трябва  да  я 
контролираме според ситуацията. Важно е 
също  да  имаме себеобуздание,  когато  сме 
предани  на  Бог.  По-специално ,  ако  имате 
много задължения, трябва да разпределите 
времето  си  подходящо ,  за  да  бъдете  там , 
където е важно да бъдете в нужното време.
Същото е с всички други плодове на Светия 

дух ,  включително  любов ,  благоволение , 
добрина и др. Когато плодовете, родени в 
сърцето, се проявят чрез дела, ние трябва да 
следваме ръководството и гласа на Светия 
дух, за да бъдат най-подходящи. Трябва да 
решим  коя  работа  се  налага  да  извършим 
първо  и  коя  е  възможно  да  отложим  за 
по -късно .  Трябва  да  определим  дали  да 
продължим напред или да отстъпим назад. 
Ще направим тези различия чрез плода на 
себеобузданието.

2 .  А к о  п о л у ч и м  п л о д а  н а 
себеобузданието…

Първо, ще следваме реда във всички неща.

Ние разбираме нашата позиция в реда. Ние 
разбираме кога трябва и кога не трябва да 
действаме. Ние знаем също кога да говорим, 
какво да кажем и кога не трябва да казваме 
нищо. Ето защо не спорим и не разбираме 
погрешно  другите .  Ние  не  правим  нищо , 
което  е  неуместно  или  което  превишава 
ограниченията на нашата позиция. Въпреки 
това ,  ако  не  притежавате  себеобуздание , 
щ е  н а р уш и т е  р е д а  и  щ е  п р е в иш и т е 
правомощията на Вашата позиция. 
Наприм е р ,  п р ед с т а в е т е  с и ,  ч е  е д и н 

президент на компания изисква от главния 
директор да направи нещо конкретно. Този 
управител е изпълнен с енергия и счита, че 
има  по-добра  идея ,  затова  променя  някои 
неща по свое усмотрение и свършва работата 
добре .  Въпреки  това  обаче ,  макар  и  да 

изпитва такъв ентусиазъм, той не спазва реда 
поради липса на себеобуздание. 

На  в т о р о  м я с т о ,  т р я б в а  д а  в з е м е м 
предвид  съдържанието,  точния  момент  и 
местоположението.

Например, да викате в молитва е хубаво, 
но  ако  викате  навсякъде ,  където  искате , 
ще  опо зори т е  Бо г.  Също  т а ка ,  т р ябва 
д а  в нима в ат е  к а к в о  го в о р и т е ,  ко г ат о 
проповядвате евангелието или посещавате 
членове  за  духовно  ръководство .  Макар 
и  Вие  лично  д а  с т е  получили  гол ямо 
благоволение от съдържанието на духовното 
послание, не трябва да го разпространявате 
на всички.
Ако  Вие  предадете  нещо ,  ко ето  не  е 

уме с тно  с пор ед  мяркат а  з а  вя р ат а  н а 
слушателя ,  това  ще  го  накара  да  залитне 
или да осъжда и критикува другите. В някои 
случаи  е  възможно  да  спрете  един  човек , 
когато  е  зает,  за  да  му  предадете  Вашето 
свидетелство .  Макар  и  той  да  Ви  слуша , 
Вие вероятно му пречите, защото е зает и 
съзнанието му е другаде.
Колкото и добро да е съдържанието, трудно 

е  да  трогнете  този  човек  без  подходящо 
себеобуздание в подобна ситуация.

На  трето  място,  трябва  да  се  справите 
уместно  с  всяка  ситуация  с  търпение  и 
спокойствие.

Хората ,  които  нямат  себеобуздание ,  са 
нетърпеливи и не се интересуват от другите. 
Докато  бързат,  те  имат  по-малко  сила  да 
отличат правилно и пропускат важни неща. 
Ето  защо  не  трябва  да  прекъсваме  някого 
нетърпеливо ,  докато  говори .  Трябва  да 
слушаме търпеливо до край, за да избегнем 
прибързани заключения. По този начин ще 
разберем намерението на този човек и ще 
вземем правилното решение.
Хората, които  имат себеобуздание, няма 

да  бъдат  разколебани  лесно  от  думите  на 
другите .  Те  ще  ги  слушат  спокойно  и  ще 
отличат  истината  чрез  делата  на  Светия 
дух .  Ако  отличават  истината  и  отговарят 
със  себеобуздание ,  ще  допуснат  по-малко 
грешки ,  които  се  дължат  на  неуме стни 
р ешени я .  Спо р ед  т а з и  с т е п е н ,  т е  ще 
притежават авторитет и тежест на думите, 
които оказват по-голямо въздействие върху 
другите.
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Плод на себеобуздание
„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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Безкрайна любов на благоволение и опрощение
Богът на любовта открил пътя на спасението като отдал Неговия роден Син Исус като изкупителна жертва. 
Докато много хора станат Негови истински деца, Той чака търпеливо и показва безкрайната Си любов на 

благоволение и опрощение. Той ги ръководи към Новия Ерусалим. Нека сега да видим дълбочината на Неговата 
любов чрез библейски примери и да предложим нашите благодарни сърца на Бога на любовта по всяко време.

Бог иска да спаси 
хората на всяка цена

Застъпничеството 
на Исус за душите

Като първороден Син на Бог, Исус показал любов, подобна 
на любовта на бащата, който посрещнал своя блуден син. 
Той утешил сърцето на бащата с добри думи, като говорил 
за положителните страни на своя брат. Търсил го навсякъде 
и разбрал, че бил роб. Налагало се да плати изключително 
голяма сума на господаря му. По този начин открил пътя за 
своя брат, за да се върне при бащата. Освен това, дори се 
застъпил за него, за да получи опрощение.
По време на Неговото обществено духовенство на земята, 

Исус се молил редовно на Бог. Той Му благодарил, защото 
бил способен да пожертва Себе Си за нас и се молил на Бог 
за нас. Дори когато бил разпъван на кръст, Той се молил за 
онези, който Го преследвали, осмивали и Го заковали на кръста 
(Лука 23:34). Неговото застъпничество все още продължава 

безспирно, без да пропуска нито един ден, нито една минута 
или секунда. 
Дори след Неговото възкресение и възнесение на небето, 

Той отказал да седне на трона на Небето, изпълнено с 
величествена светлина, от дясната страна на Божия трон. Дори 
и без да яде нищо, Той се молил за нас през цялото време. 
Той се молил с желанието всички хора да бъдат спасени и да 

отидат на Небето. Той ще се моли докато завърши човешката 
култивация и докато спасените хора отидат на величественото 
Небе.
Следователно, спасените хора трябва да помнят, че живеят 

с молитвата на Господ, който е изпълнен с любов. Те трябва 
също да простят на своите братя и да добавят любов към 
опрощението (Матей 5:23-24; Колосяни 3:13-14). 

В Матей 18:21-22, Петър, един от учениците на Исус, дошъл 
и казал на Исус: „Господи, до колко пъти, като ми съгреши брат 
ми, да му прощавам? До седем пъти ли?“ Исус му отговорил: 
„Не ти казвам до седем пъти – до седемдесет пъти по седем.“ 

„Седем“ е числото на съвършенството и седемдесет пъти 
означава десет пъти по седем. Исус казал: „до седемдесет 
пъти по седем.“ Това означава безкрайно опрощение. Тоест, 

съвършено опрощение и любов. Някои хора погрешно 
мислят, че Бог осъжда хората строго и единствено според 
правосъдието и закона, защото не Го познават. Въпреки 
това, когато разгледате внимателно Библията, ще намерите 
много примери, които показват дълбоката и голяма любов на 
Бог, който иска да спаси хората на всяка цена. Има ли край 
Божието благоволение и опрощение?

◆ Еремия 18:7-8

„Когато бих рекъл за някой народ или за някое царство да го 
изкореня, съсипя и погубя, ако оня народ, за който съм говорил, 
се отвърне от злото си, аз ще се разкая за злото, което съм 
намислил да му сторя.“

Бог казал на Йона да отиде в Ниневия, столицата на Асирия, която 
била враждебно-настроена нация към Израел и да вика срещу тях, 
заради тяхната порочност пред Него. Йона викал и казал на хората в 
Ниневия, че ще бъдат победени след четиридесет дни. За учудване, 
всички хора на Ниневия, включително царят и благородниците, 
обявили период за пости, облекли власеници и се разкаяли. Те дори на 
позволявали на стадата и животните да се хранят. Когато Бог видял 
делата им, Той се омилостивил и не предизвикал бедствието (Йона 3).

◆ Езекил 33:14-16

„И  когато  кажа  на  нечестивия:  Непременно  ще  умреш;  а 
той се върне от греха си и постъпи законно и праведно; ако 
нечестивият върне залог, върне грабнатото, ходи в повеленията 
на живота и не върши неправда, непременно ще живее; няма да 
умре. Ни един от греховете, които е извършил няма да се помни 
против него Той е постъпил законно и праведно; непременно ще 
живее.“

Бог не наказва нечестивите веднага след тяхното прегрешаване. 
Той иска да ги спаси по всякакъв начин и им дава възможност 
да се разкаят с любов към тях. Ако те се разкаят от сърце и се 
откажат от греховете, Той им прощава , сякаш е очаквал този 

момент и няма да си спомня за прегрешението им. 
 Когато цар Езекия се разболял от смъртоносна болест, той се 

разкаял изцяло пред Бог и били добавени 15 години към живота 
му (2 Царе 20:1-7). Цар Манасия почитал идоли и вършил злини 
в  очите  на  Бог.  Накрая  бил  заловен  и  отведен  във  Вавилон . 
Въпреки това, Бог му върнал царството, когато смирил себе си 
пред Него и се молил (2 Летописи 33:10-13). 

◆ Лука 15:31-32

„А той му каза: Синко ти си винаги с мене, и всичко мое твое 
е. Но прилично беше да се развеселим и да се зарадваме; защото 
този твой брат бе мъртъв, и оживя, и изгубен бе, и се намери.“

Това били думите на един баща към най-големия му син. Той 
имал двама сина. По-малкият го помолил да му даде полагащата 
му се част от наследството. Той я получил, заминал на път и 
пропилял състоянието си с разгулен живот. Когато се върнал 
вкъщи без никакви средства, баща му го посрещнал и организирал 
тържество. Виждайки това, по-големият син се почувствал лошо и 
се оплакал, а бащата му отговорил, както е посочено по-горе. 
По-големият брат нямаше да се оплаква , ако беше разбрал 

любовта на баща си и беше изпитвал милост и любов към своя 
брат.  Той  щеше  да  изпитва  благодарност  към  своя  баща  за 
опрощението му, да се затича и да прегърне брат си, питайки го 
как се чувства.
Бащата  мислил  за  по -малкия  си  син  през  цялото  време  и 

го  очаквал .  Когато  синът  му  се  върнал  в  опърпан  вид ,  той 
изпитал състрадание и направил тържеството. Този вид любов е 
безкрайната любов на благоволение и опрощение на Бащата Бог.
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На 31 май, 2016 г., беше около 18 часа следобед, когато пътувахме за Дейгу по работа. 
По времето, когато почти достигнахме град Сангджу в провинция 
Кионгбук чрез експресния път Jungbu Naeryuk, 
ние видяхме тъмен пушек в далечината, може 
би на около 500 м. Задната част на един автобус 
гореше след сблъсък с голям трейлер.
Спряхме нашата кола и се опитахме да угасим 

пожара с пожарогасителя в багажника, но той 
не работеше. Пожарът предизвика тъмен и гъст 
пушек. Спряхме колите, идващи отзад, за да 
предотвратим повече инциденти. Невъзможно 
беше да изкараме шофьора отвътре, защото 
предната част на камиона беше смачкана и краката 
му бяха заклещени в счупените части.
Един автомобил на пътна помощ се отзова на съобщението 

за произшествие. Вързахме една метална верига към волана 
на автобуса и го издърпахме навън, за да освободим място за 
шофьора. Точно тогава осъзнахме, че не трябваше повече да 
оставаме там. Затичахме се към автобуса.
Шофьорът беше почти в безсъзнание и покрит с кръв. 

Една млада жена му оказваше първа помощ. Изкарахме 
двата му крака бавно и внимателно от хлътналите части и 
се опитахме да го извадим заедно от автобуса.
Пожарът изглеждаше необичаен. Пристигнаха някои 

полицейски служители. Помагайки им, направихме така, 
че пътниците и теглещото превозно средство, паркирано 
до него, да се отдалечат от автобуса. Пожарът се разрасна 
и се разпространи навсякъде. Прозорците бяха счупени и парчета стъкло хвърчаха към 
колите в противоположната посока. Ние спряхме и тези коли. Няколко минути по-късно, 
автобусът се превърна в пепел в големия пожар. Инцидентът предизвика колите в двете 
посоки да спрат за около един час. 
Тогава пристигнаха колите за пътна помощ на 119. След като видяхме ранените и 

пътниците да се качват в колите, ние заминахме отново за Daegu. Когато видяхме пожара, 
който идваше от автобуса, и двамата искахме да спрем и да помогнем. Така беше, защото 

бяхме научили добрината и задължението на 
хората от старшия пастор д-р Джейрок Лий. 
Осъзнахме това отново и се почувствахме 
много щастливи.
Мислехме само за спасението на шофьора, 

когато се втурнахме към горящата кола. Вече 
бяхме видели нашия пастор да жертва себе 
си, без да щади нищо от Божието царство и 
паството му. Чували сме много свидетелства, 
при които членовете на Манмин бяха 
защитени, дори в голям брой инциденти. 
Това, което ни удиви наистина бе, че не 
усетихме и не помирисахме никакви 
токсични газове, въпреки че автобусът 
гореше. Не пострадахме от никакви 
странични ефекти.
Мислехме за добрия самарянин. Не бяхме 

в състояние да подминем един човек, който 
беше ограбен от крадци и му помогнахме. 
Благодарим на старшия пастор, който 
ни  учи  да  практикуваме  добрина , 
както самарянина чрез представянето 
на словото на живота (Лука 10:30-37). 
Отдавам всички благодарности и слава 
на Бог, който ни благославя да изпитаме 
Божията сила в тази църква, да живеем 
без притеснения и с надежда за Небето. 

Спасихме шофьора от автобуса, Спасихме шофьора от автобуса, 
който гореше в пламъци след който гореше в пламъци след 

катастрофа катастрофа 

Имах диспраксия от много малък. По-
лошото е, че преди две години започнах 
да страдам от безпокойство. В резултат 
на  моята  диспраксия ,  тялото  ми  бе 
напълно приведено така, че главата ми 
докосваше коленете, докато вървях. След 
многобройни медицински изследвания, 
лекарите ме диагностицираха със синдром 
на Аспергер. Ходих на терапия при много 
психиатри, психолози и психотерапевти, 
както и медицински лечения като пациент 
в болница. Въпреки това, симптомите ми 
изобщо не се подобриха. Преди две години 
започнах да вземам много видове лекарства.
Междувременно,  майката  на  един 

съученик, г-жа Лилоу, каза на майка ми, че един корейски пастор щял 
да дойде в църквата Манмин Ил-дьо-Франс от Южна Корея. Тя каза, че 
пасторът щял да се моли за болните след представяне на посланието и 
помоли майка ми да отидем заедно, което ме обнадежди.
На 15 юни, 2016 г., аз отидох с моите родители в църквата Манмин 

Ил-дьо-Франс. Преп. Хийсан Лий се моли за мен няколко пъти с 
кърпичка на главата и гърба ми (Деяния 19:11-12). След като получих 
молитвата, тялото ми се изпъна и накрая бях способен да стоя 
изправен!
Бях изпълнен с радост и щастие. Преп. Лий направи така, че да бъда 

заобиколен от църковните членове и те се молиха и отдаваха възхвала с 
мен. Някои от тях плакаха.
Тялото ми накрая се изпъна изцяло. Преп. Лий ме попита дали вярвах 

в Бог и дали вярвах, че ме е излекувал. Аз казах: „Амин.“ Отначало 
говорех тихо, но продължавах да казвам „Амин“ и гласът ми ставаше 
все по-силен. Църковните членове изглеждаха много щастливи и аз бях 
обзет от Божията любов. Когато излязох от църквата, тръгнах по пътя, 
по който вървят нормалните хора и влязох в колата. Тялото ми остана 
изпънато по пътя за вкъщи. Чувствах се щастлив и свободен.
На следващия ден заминах на ваканция с майка ми и посетих 

моята баба в Нормандия. Тъй като бях нормален, действах уверено 
и предложих моето благодарно сърце на Бог, който ме излекува през 
цялата екскурзия. 
Все още отдавам благодарности на Бог, който ме спаси, когато си 

лягам, когато се събуждам и когато правя нещо през деня. Сега мога 
да пазарувам, да се храня в ресторанти и да ходя на разходка. Отдавам 
всички благодарности и възхвала на Исус Христос, моят Господ, който 
ме излекува!

Тялото ми беше приведено Тялото ми беше приведено 
под 90 градуса, но сега мога под 90 градуса, но сега мога 

да се изправя!да се изправя!
Брат Йорам Джиоджо, на 16 г., ФранцияБрат Йорам Джиоджо, на 16 г., Франция

На 15 юни, 2016 г., брат Йорам Джиоджо изпитал делото на Светия дух 
след като получил молитвата с кърпичка от преп. Хийсан Лий по време 
на събранието за изцеление с кърпичка в църквата Манмин Ил-дьо-
Франс. Гърбът му, който бил приведен под 90 градуса, се изпънал.

ДжДжиодиоджожо изпизпитаитал дл делоелотото нана ССвеСветиятия дудухх

На 8 юни, 2016 г., дякон Джунгкю 

Канг (Енория 5) и дякон Уансиоп 

Сим (Енория 12) от Golden Asset 

Management Corp. получиха 

наградата Civilian Gallantry, 

защото спасиха шофьора на 

експресния автобус по време на 

тяхното бизнес пътуване за Дейгу. 


