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Обединеното оттегляне за молитва в Япония се 
състоя от 13 до 15 август в културния център Kanae, 
Иида. Това е историческо място. Старши пастор 
д-р Джейрок Лий ръководи мисията за изцеление в 
Иида през 1994 г. Той представи изумителни дела 
на изцелението и мисията резонира с японските 
християнски църкви.
През 1996 г., д-р Лий показа делата на Светия 

дух по време на мисията за изцеление Sinshu и 
развълнува християните в Япoния. През 2000 г., 
когато църквата започна своите международни 
мисии сериозно, д-р Лий проведе събранието за 
изцеление в Нагоя. Чрез неговата молитва, 10 
глухонеми хора започнаха да чуват и да говорят 
едновременно. Чрез тези знамения, те показаха ясно 
на живия Бог, че посланието, проповядвано от него, е 
потвърдено.
Духовенството доведе до основаването на 12 

филиала на църквата в Япония, от най-южния остров 
на Окинава до най-северната префектура Хокайдо, 
които положиха активни усилия за евангелизиране 
на Япония. През 2016 г. църквите проведоха 
съвместно обединеното оттегляне за молитва. Освен 
това, те поканиха мисионери от други държави, 
включително Тайланд, Кения и Индия, и им 
предоставиха възможност да се обединят и да се 
подготвят за международните енории. 
На 13 август, събота, бе проведено събранието за 

молитва в пълнотата на Светия дух. Обединеният 
екип за възхвала, който се състои от църковните 
певци, предложи специална възхвала и Хорът на 
силата на Комитета за сценични изкуства представи 
специално изпълнение, изпълнено с Духа. Преп. 
Хийсан  Лий ,  ръководещ  световен  пастор  на 
Манмин, предаде посланието. Тя каза, че любовта е 
абсолютното разрешение на всички проблеми. След 

това тя прослави Бог чрез възхвала и молитви заедно 
с участниците, с благодарност на Бога за Неговото 
благоволение и любов (Снимки 1, 2 и 3).
На 14 август изпълниха неделна служба, изпълнени 

с огъня на Светия дух чрез възхвали, предложени 
от сърце и вълнуваща проповед. Следобед бе 
проведен Фестивалът за сценични изкуства и всеки 
изпълнителен екип на църквата представи големи 
изпълнения, подготвени от сърце. Изпълнения на 
църквите на Манмин в Исака, Нагоя, Майцуру, 
Табата в Токио, Токио, Иида и Ямагата (Снимка 7).

Същият следобед, преп. Лий ръководи събранието 
за  огнена  молитва  и  възхвала .  Участниците 
танцуваха и възхваляваха името на Господ. Те 
решиха да тичат ревностно с надежда за Новия 
Ерусалим (Снимки 4, 5 и 6). На третия ден, 15 
август, те проведоха Деня на спорта на Манмин. 
Състезанията им позволиха да се чувстват солидарни 
и щастливи (Снимка 8). 
Благословени бяха да разберат, че с преодоляването 

на националните и езикови ограничения, те са 
единни в Манмин и Светия дух. 

84 членове от 4205 отидоха на 16тото 
финално състезание за Библията

На  21 август,  2016 г. ,  бяха  проведени 
предварителните турове на 16тото състезание 
за Библията под покровителството на Мисията 
на хората. Четири хиляди двеста и пет членове 
участваха в първия предварителен тур и 383 
членове издържаха и преминаха във втория 
предварителен тур. След второто състезание, 
шестдесет членове на Централната Църква 
Манмин и 24 членове от църковните филиали 
ще отидат на финала. 
На 11 септември, окончателното състезание ще се проведе след неделната вечерна служба. Ще бъдат 

зададени въпроси от различни жанрове, включително въпроси на основата на 365-те стиха, които бяха 
представени в седмичния раздел за стихове на църковния ежеседмичен бюлетин от август 2015 г. до юли 2016 г.
На членовете на Централната църква Манмин се проповядва, че могат да разберат сърцето и волята на 
Бог, когато се придържат към Библията. Те ще могат също да действат според нея и да получат Неговата 
любов и благословии. Това е само една причина, заради която те четат една глава от Библията и запомнят 
един стих всеки ден. 

Преп. Хийсан Лий ръководи обединеното оттегляне за молитва в Япония през 2016 г. (Снимка 1). Членовете бяха изпълнени с мир и радост, и бяха проведени много мероприятия, включително 
събранието за молитви в пълнотата на Светия дух, Фестивала за сценични изкуства, огнения лагер за възхвала и молитва и Спортния ден на Манмин, които ги направиха щастливи в Господ. Пасторите 
от 12 филиала на църквата в Япония и техните членове потвърдиха, че са едно под името на Манмин и решиха да станат духовни воини, за да работят за Божието царство в третия етап на издигането.
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Потвърждаване на единството на Манмин в Япония
Обединеното оттегляне за молитва през 2016 г. насърчи духовенството в Япония



Много е важно в нашия християнски живот да 
разберем кой е Бог.
Някои вярващи казват с устните си, че вярват в 

Бог, но не чувстват Неговата любов и не са уверени в 
спасението. Само когато познаваме произхода на Бог, 
можем да имаме близко отношение с Него и да водим 
изпълнен с Духа живот с увереност в спасението.

1. Бог, който е без начало и без край, е „АЗ СЪМ 
ОНЯ, КОЙТО СЪМ“

Във всичко, което човек учи и преживява, винаги има 
„начало“ и „край.“ Например, хората и животните имат 
начало и край. Началото е отбелязано чрез раждането 
им от техните родители и краят се отбелязва според 
датата и начина на смъртта им. Независимо колко стар 
е един антикварен предмет, той е създаден в определен 
момент от някого и всички исторически събития имат 
начало и край. 
Поради тази причина, някои хора питат: „Кой създаде 

Бог?“ или „Откога съществува Бог и какво е имало 
преди Него?“ Други мислят и се чудят как е започнал да 
съществува Бог, сякаш трябва да има начален момент в 
Неговото съществуване. Въпреки това, ако Създателят 
Бог и Апостолите имаха такъв начален момент, само по 
себе си това би било най-странното нещо. 
Ако Бог беше започнал да съществува в определен 

момент в историята, хората очевидно биха се замислили 
за нещата, които са съществували преди Него и за 
времето преди Неговото присъствие. Бог нямаше да 
бъде Създателят или Върховният, ако някой друг Го 
беше създал или родил. Следователно, ако Бог наистина 
е върховен и съвършен, той не трябва да има начало или 
край, и трябва да съществува самостоятелно.
Относно въпроса кой е Бог, Той казал на Моисей в 

Изход 3:14, „АЗ СЪМ ОНЯ, КОЙТО СЪМ.“ Никой не 
е родил или създал Бог. Бог присъства от вечността, 
времето преди вечността (преди отвъдния живот).

2. Бог съществувал като светлина и звук, но 
станал Триединство на Бащата Бог, Сина Бог, и 
Духа Бог

Под каква форма или изображение съществувал Бог, 
който присъства от времето преди вечността? Йоан 1:1 
гласи: „В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; 
и Словото бе Бог.“
Тук фразата „В началото“ се отнася за времето преди 

да бъдат създадени нещата във вселената, когато Бог 
съществувал сам. Тя символизира една епоха, която 
обикновеното човешко създание никога не би разбрало 
със своя ограничен опит или познание. Относно този 
Бог, който съществувал сам преди вечността, Йоан 
1:1 ни казва, че „Словото бе Бог.“ Той все още нямал 
конкретна форма, но съществувал като Словото и това е 
„звукът.“

1 Йоаново 1:5 гласи: „И известието, което чухме от 
Него и възвестяваме на вас, е това, че Бог е светлина, и 
в Него няма никаква тъмнина.“ В термините „светлина“ 
и „тъмнина“ е въплътено духовно значение. Терминът 
„тъмнина“ обхваща всичко което не е правилно, а 
неправедно, незаконно и греховно, докато терминът 
„светлина“ се отнася за всичко, което е правилно, като 
любов, добрина, праведност и др. Освен това, Бог 
не само е „светлина“ в духовно отношение, но Той 
съществувал също като светлина по време на епохата 
„преди.“
Бог, който е Словото, съществувал сред такава 

красива и прекрасна светлина с ясен и прозрачен звук. 
Той съществувал сред невъобразимо красива светлина 
и като прозрачен, сладък, мек, величествен, мощен глас, 
който отеквал във вселената.
По-късно, в избраното от Него време, Бог, който 

съществувал като светлина и звук, изпитал потребност 
да създаде хората; Бог искал да има някого, с когото да 
сподели любов. За да изпълни всички планове относно 
човешката култивация, Произходът Бог създал първо 
Себе си като „Триединен Бог.“ Бащата Бог, Синът Бог и 
Духът Бог.
От този момент Произходът Бог придобил по-

конкретно изображение като Триединен Бог. От 
записаното в Битие 1:26, ние знаем как изглеждал: „Да 
създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие.“ С 
други думи, когато Триединният Бог създал човека, Той 
го направил по Свое подобие. Външният вид на човека 
бил създаден според Божие изображение и човешкото 
сърце било създадено така, че да прилича на сърцето на 
Бога. Въпреки това, от времето, когато Адам съгрешил, 
човешкото сърце заприличало на сърцето на Бог, 
променило се за лошо и постепенно се отдалечило от 
Бог.

3. Само „АЗ СЪМ ОНЯ, КОЙТО СЪМ“ е обект на 
нашето преклонение

За разлика от човека, който е просто творение, Бог 
съществува самостоятелно от вечността до вечността. 
Само „АЗ СЪМ ОНЯ, КОЙТО СЪМ“ е истинският 
и съвършен Бог и само Той трябва да бъде обект на 
нашето преклонение и любов. Въпреки това, някои хора 
не познават този Бог и затова почитат идоли, направени 
от човека. Тези хора издялват и създават предмети, 
направени от злато, сребро, дърво и камък; и след това 
ги почитат!
Представете си, че едно дете, което сте родили, 

не може да Ви разпознае, отива при непознати и 
започва да ги нарича „Мамо“ или „Татко.“ Колко 
разочаровани и наранени ще се почувствате. В 

същия смисъл, можете ли да си представите колко 
разочарован и наранен ще бъде Създателят Бог, 
ако служите на един идол, който е измислен от 
хората? Поради тази причина, Бог ненавижда 
идолопоклонството.
В Изход 20:3-5 Бог ни казва: „Да нямаш други 

богове освен Мене. Не си прави кумир, или 
какво да било подобие на нещо, което е на небето 
горе, или което е на земята долу, или което е във 
водата под земята. Да не им се кланяш нито да 
им служиш, защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог 
ревнив, който въздавам беззаконието на бащите 
върху чадата до третото и четвъртото поколение 
на ония, които Ме мразят.“ Само Бог, който е 
„АЗ СЪМ ОНЯ, КОЙТО СЪМ“, е единственото 
истинско Божество, затова трябва да се прекланяме 
и да служим само на Него. 
Има още нещо, което трябва да запомните. 

Спасителят Исус, който дошъл на този свят, е 
същият Спасител Бог. Нито един мъж или жена не 
може да е Негов родител. Разбира се, когато Исус 
дошъл на този свят, за да стане Спасителят, Той бил 
направен от плът и роден от девица.
При все това обаче, в Матей 1:18 е записано: 

„След като бе сгодена майка му Мария за Иосифа, 
преди да бяха се съединили тя се намери непразна 
от Светия Дух.“ Причината, заради която Мария е 
наречена „майка“ на Исус е само защото това било 
записано от един от учениците на Исус. Исус не 
бил роден с каквито и да е наследствени влияния, 
предадени Му от семето на Йосиф или от яйцето на 
Мария. Той бил роден чрез силата на Светия дух. 
Бог просто използвал девицата Мария по време 
на бременността като средство за износване на 
Спасителя.
В много места от Библията виждаме Исус да 

нарича Дева Мария „Жено“, а не „Майко.“ Той 
никъде не я нарича „майко.“ Нито една жена, която 
е просто създание, не може да бъде майката на 
Създателя Бог. Някои хора почитат и възхваляват 
Дева Мария, сякаш почитат самия Бог. Въпреки 
това, трябва да запомните, че нито едно творение не 
може да бъде обект на нашето преклонение. Трябва 
да помните винаги, че с изключение на Триединния 
Бог, нищо не може да бъде обект на нашето 
преклонение.
Скъпи братя и сестри в Христос, Бог, който е „АЗ 

СЪМ ОНЯ, КОЙТО СЪМ“, в началото съществувал 
като светлина и звук. За да получи истински деца, с 
които да споделя любов завинаги, Той създал човека 
и започнал човешката култивация. За човешката 
култивация, Той започнал да съществува като 
Триединния Бог. Моля се в името на Господ, като 
помните винаги, че Създателят Бог е единственият 
и истински Бог и като Го почитате, да водите 
благословен живот в Христос.
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Аз съм Оня, който съм
„И Бог рече на Моисея: Аз съм Оня, който съм. Рече още: Така ще кажеш на израилтяните, Оня, който съм, ме изпрати при вас.“ 

(Изход 3:14)
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Три начина за увеличаване на вярата
Нека да разгледаме нашата мярка на вярата в три аспекта, за да я определим с точност, 

да подобрим вярата си и да получим равнище на вярата, което е достатъчно, за да влезем в града на Новия Ерусалим.

Как можете да проверите дълбочината на 
Вашето сърце? Дълбочината на сърцето тук се 
отнася за постигнатата от Вас духовна любов, 
добродетел и благост. Можете да проверите 
също според равнищата на добрината.
Оплаквате ли се веднага и опитвате ли се 

да спорите, когато има неща, с които не сте 
съгласни? Проявявате ли нетърпение и опитвате 
ли се да уредите нещата, когато губите? Ако 
Вие се стараете много, но не получавате 
признание и ако считате, че изоставате, 
можете ли да се обезсърчите и да напуснете 
работа? Ако тези неща се отнасят за Вас, Вие 
не се намирате дори на първото равнище на 
добрината! Не може да се счита, че имате вяра. 
На първото равнище на добрината, Вие сте 

способни да проявите търпение и не отвръщате 
със зло на другите, които действат лошо. Вие 
изпитвате негативни чувства и неудобство, но 
ги потискате. Хората на този свят ще кажат, че 
сте добри, но Вие не сте добри в очите на Бога. 
Истинската добрина означава да не потискаме 
негативни чувства. Не трябва да ги изпитвате 
на първо място. Това е второто равнище на 
добрината.
Третото равнище на добрината означава да 

бъдете способни да разчувствате другите, като 
отвърнете с добрина на злото. Когато Саул се 
опитал да убие Давид, Давид го оставил да 
живее и му казал много смирени думи. Ето 
защо, Саул бил трогнат и дори пролял сълзи. 
На четвъртото равнище на добрината, Вие сте 

способни да дадете живота си дори за онези, 
които се държат лошо с Вас. Това било сърцето 
на Исус. Той бил разпънат безгрешен на кръста 
и при все това се застъпил за грешниците, 
които Го разпънали. Това били също сърцата на 
Моисей и апостол Павел, които били готови да 
дадат живота си, за да защитят своите хора.
Дълбочината и концентрацията на духовната 

любов са различни според степента, в която 
расте вярата. Със задълбочаването на това 
сърце, можете да изпитате и да осъзнаете 
повече  любовта  на  Бог.  Едва  когато  сте 
достигнали  най-малко  второто  ниво  на 
добрината, можете да защитите душите, които 
са Ви поверени, от врага дявол и Сатаната, 
както и да увеличите вярата им.

Какво означава широчината на сърцето? 
Трябва да проверите колко на брой души 
можете да приемете, да прегърнете и да им 
служите. Макар и да е дълбок, ако един съд е 
прекалено тесен, не може да побере много.
Някои хора обичат Бог и желаят да са 

святи ,  но  сърцата  им  са  тесни.  Тогава 
вярата им не расте много. Например, те 
присъстват правилно на боготворителни 
служби, молитви и други лични задължения 
в църквата, но не ги интересува да се грижат 
за душите или за каквото и да е, което не ги 
засяга директно. В такива случаи, за тях е 
трудно да осъзнаят и да променят себе си.

Има хора, които служат старателно на 
други души, приемат ги и ги следват, но 
са много студени към онези, които не са 
съгласни с тях.
Ако те имат широки сърца, ще приемат 

не само онези, с които са съвместими, но 
всякакъв вид хора. Представете си, че една 
служителка не иска да върши усилена работа, 
но желае да прави неща, с които може да 
привлече вниманието. Тя дори клюкарства 
за Вас. Ако Вие нямате широко сърце, ще 
страдате само при мисълта за нея. Вие тайно 
се надявате да не я видите на събрания. 
Вие дори желаете някой друг служител да я 

замести. Ако имате широко сърце обаче, ще 
обичате всякакъв вид служители. Ще помните 
само добрите им постъпки и ще се стараете 
да обедините всички. Трябва да намерите 
начин, за да служите дори и на тези хора. 
Съдът на едно сърце може да стане по-

широк или по-дълбок, в зависимост от 
неговата или нейната воля. Ако се опитвате 
да притежавате добрина със сърце на духа 
и мислите по същия начин, сърцето Ви ще 
стане по-дълбоко и по-широко. По този 
начин, ще бъдете в състояние да прегърнете 
повече души и мярката на Вашата вяра ще се 
увеличи.

В  зависимост  от  видовете  задължения , 
които изпълнявате и как прилагате истината 
на действие, стойността на вярата Ви ще е 
различна. 
Представете си, че има две ръководителки 

на групи. Едната от тях мисли: „Все още не 
съм изпълнена с духа, но искам да разширя 
Божието царство с най-доброто, което мога“ и 
в действителност изпълнява своите задължения 
по най-добрия възможен начин. В резултат 
на  старателни  посещения  и  евангелизъм , 
има напредък и тя става ръководител на под-
област. Другата от своя страна мисли: „Нямам 

способности, затова ще поема отново това 
задължение, след като се изпълня с духа.“ 
Тогава, въпреки че вече имат еднаква дълбочина 
и широчина на сърцето, мерките на вярата им 
скоро ще са различни.
Възможно е да желаете по-голяма вяра, когато 

изпълнявате задълженията си. Така е, защото, 
ако имате задължения, ще имате по-голяма 
надежда, мислейки: „Искам да помогна на 
членовете да получат отговори и благословии и 
за тази цел се нуждая от по-голяма сила.“ Ако 
нямате специфични задължения, просто ще 
се оглеждате около Вас повече и ще правите 

всичко възможно, за да станете сила за Божието 
царство.
Като членове на клетка или малка група, 

можете да запазите Вашите позиции и да се 
опитате да се съберете, да давате свидетелства, 
да правите посещения и да разпространявате 
евангелието или да извършвате други доброволни 
услуги. Можете също като Ана да се молите и да 
постите за Божието царство от все сърце.
Бог ще Ви даде по-голяма вяра, ако станете 

светлината и солта на хората около Вас и ако 
направите Вашия съд по-дълбок и по-широк 
(Ефесяни 3:18-19).

Първо: дълбочината на Вашето сърце 

Второ: Широчината на Вашето сърце

Трето: Степента на практикуване 
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Научих за Централната църква 
Манмин от г-жа Дебора Танг в 
Малайзия. През май, 2009 г., съпругата 
ми и аз посетихме Сеул за първи път. 
Както бях чул, станах свидетел на 
библейски знамения, чудеса и могъщи 
дела в църквата. Получих по-голяма 
благословия от очакваната.
По-конкретно, първата ми дъщеря 

нямаше менструационен цикъл в 
продължение на шест месеца заради 
хормонално нарушение. Получихме 
молитвата на старши пастор д-р 

Джейрок  Лий  за  нея .  На 
същата вечер говорихме с 
дъщеря ми по телефона и тя 
ни каза, че е излекувана.
С л е д  т о в а  д в е т е  м и 

дъщери станаха членове на 
Манмин и през август 2009 г. 
семейството участва в лятното 
оттегляне за молитва. По-
късно се върнах в Малайзия, 
п р о п о в я д в а х  с в е т о т о 
евангелие на моите приятели 

и познати, и ги евангелизирах.
През август 2014 г., купих столове, 

монитор  и  високоговорители , 
и  проведох  с  тях  църковната 
боготворителна служба по GCN 
на третия етаж От двадесет до 
тридесет души се събираха заедно 
на тази служба всяка седмица и ние 
присъствахме също на службата в 
сряда, на петъчната неделна служба 
и на събранието за молитви Данаил 
чрез GCN.

21 души от тях, включително аз, 
участвахме в лятното оттегляне за 
молитва на Манмин през 2016 г. 
Изпитахме много видове дела на 
Бога. Сестра Хуан Хонг изрази 
желанието си да разпространява 
светото евангелие на ибаните 
(иб а н и т е  обх в ащат  на й -
голям процент от населението 
Саравак). Бях трогнат до сълзи 
отдумите й. Почувствах също 
любовта на пастора по време на 
лятното оттегляне.
По това време в Корея беше 

много горещо поради силна 
топла вълна, но в центъра за 
лятното  оттегляне  духаше 
прохладен бриз и температурата 
беше най-подходяща. Осъзнах 
отново, че за мен беше голяма 
благословия да бъда на това 
място с пастора. Получихме 
много благословии по време 
на лятното оттегляне. Отдавам 

всички благодарности и слава на Бог, 
който ни направи щастливи.

Дякон Лу Кай Сенг, на 54 години, Малайзия

„Обичам много Централната църква Манмин!“

Посещавах  Централната  църква 
Манмин ,  следвайки  моята  майка . 
Въпреки това, предпочитах да се виждам 
с моите приятели в църквата. Когато бях 
в четвърти клас в основното училище, 
започнах да играя на компютърни 
игри. Когато бях ученик в гимназията, 
пропусках неделната служба, играех 
на мач с моите приятели и на игри в 
Интернет кафенета. Аз просто спях 
по време на боготворителни служби, 
разговарях с моите приятели и гледах 
моя смартфон. Не слушах проповедите. 
След като станах ученик в гимназията, 
не пропусках неделната служба, но 
продължавах да посещавам Интернет 
кафенета през седмичните дни.
През октомври 2015 г., сънувах три 

различни неща . В първия сън бях 
обезглавен. Две месеца по-късно сънувах, 
че съм покрит с лава и умирам. Въпреки 
сънищата, аз продължавах да обичам 
света. През май, 2016 г., сънувах, че 
съм осъден да отида в Ада. Толкова бях 
уплашен, че помислих, че не трябваше 
да продължавам да живея така. Започнах 

да посещавам събранието за молитви 
Данаил и петъчната нощна служба.
Изпитвах известна 

трудност да се моля. 
С р е щ а х  с е  с 
моите приятели и 
често не успявах 
да присъствам на 
първата половина 
н а  п е т ъч н а т а 
нощна служба . 
По  това  време 
обаче, много от 
моите приятели почувстваха любовта на 
пастора, спряха да играят на компютърни 
игри и започнаха да се молят. Започнах да 
следвам духовния поток.
Те участваха в специалното събрание 

за молитва Данаил, продължаващо 42 
дни и получиха наградите на последния 
ден. Отдадоха дори и петъчна нощна 
служба, включително втората половина, 
с пълнотата на Светия дух. Наистина ме 
изненадаха и бях щастлив да бъда с тях.
Подготвяйки се за боготворителната 

служба и лятното оттегляне за молитва на 

Манмин през 2016 г., аз бях съсредоточен 
повече върху боготворителните служби и 

молитви и правех 
всичко възможно 
д а  п р е д л о ж а 
сърцето  си .  От 
пе т ат а  г одина 
н а  о с н о в н о т о 
у ч и л и щ е , 
з р е н и е т о  м и 
з а поч н а  д а  с е 

ра зваля ,  защото 
о б и ч а х  м н о г о  д а 

гледам телевизия и да стоя на компютъра. 
Трябваше да нося очила, но бяха толкова 
неудобни, че не ги използвах. Не бях 
способен да прочета буквите на дъската 
в училище и не можех да видя лицето на 
старшия пастор по време на църковните 
проповеди.
На 2 август прегледаха зрението ми и 

то беше много лошо, 0.15/0.1. Старшият 
пастор ни каза, че щеше да излекува 
много хора от свързани със зрението 
болести по време на лятното оттегляне 
за молитва. Аз запазих думите му в 

сърцето си и се подготвих за доброволна 
работа и молитва. На 7 август беше 
денят за нашата боготворителна служба. 
Исках да предложа парите, които бях 
спестил от времето, когато бях много 
малък. Предложих един милион вона и се 
почувствах добре.
На 8 август получих молитвата за 

болните на старшия пастор по време на 
събранието за Божествено изцеление на 
лятното оттегляне за молитва. Почувствах 
очите си по-добре. На следващия ден 
зрението ми изглеждаше по-ясно. На 
другия ден можех да видя лицето на 
старшия пастор, който ръководеше 
службата за възхвала и преклонение. 
Зрението ми се подобряваше след лятното 
оттегляне за молитва. Алилуя!
След като изпитах делото на Бог, който 

ми отговори, когато действах с вяра, 
аз станах духовно уверен и изпълнен с 
надежда. Отдавам всички благодарности 
и слава на Бог, който е толкова добър 
и протягам благодарната си ръка на 
старшия пастор, който приема студентите 
със сълзи и любов.
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Брат Дживуун Бейк, на 18 години, неделно училище, Централна църква Манмин

„Зрението ми се подобри с обновяване на моето съзнание!“  

С хора, които присъстваха на лятното 
оттегляне за молитва на Манмин през 2016 г.

Те провеждат боготворителна служба на 
Манмин по GCN 


