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През 2017 г. Централната църква 
Манмин е пълна с енергия, защото 
членовете активно четат Библията и 
запомнят стиховете, за да изпълнят 
сърцата си с истината.
Асоциацията на мъжете ръководители 

на области направи две прочитания на 
Библията през тази година. Мисията на 
младежите и други мисии си поставиха 
за цел да прочетат Библията веднъж, 
за да могат да вкоренят тяхната вяра 
дълбоко в Словото. Освен това, те 
четат книгите на д-р Джейрок Лий, 
които обясняват Библията по много 
разбираеми и ясни начини.
Целта на асоциациите на жените 

ръководителки на области, на мъжете 
ръководители на области и на жените 
на пасторите е да четат по една книга на 
месец, а целта на Ханаанската мисия е 
да прочете двадесет книги. Асоциацията 
на жените ръководителки на отделения 
споделят  помежду  си  текста  на 
тематичните проповеди като Глава за 
любовта, за да могат да се молят могъщо 
с посланието. Мисията Светлина и сол 
чете текста на тази проповед.
Също така, в седмичния бюлетин на 

църквата има раздел за „Ежеседмични 
стихове от Библията“, за да могат 
членовете да запомнят по един стих на 
ден. По-конкретно, студентите запомнят 
стиховете, използвайки приложението 
за смартфон и имат проверка за тях 
по време на неделното обучение за 
Библията. Усилията им са също добър 

пример за младежите и възрастните 
членове.
Мног о  миси и ,  в к люч и т е л но 

Асоциацията  на  възрастните  и 
Асоциацията на поклонниците на 
молитвата изпълняват свои собствени 
проекти за заучаване на стихове и 
се подготвят за 17тата викторина за 
Библията.
Членовете са посветени не само на 

своето собствено духовно израстване 
чрез въоръжаване със Словото, но и 

на спасението на душите. Мисията на 
мъжете започна „Проекта за намиране 
на загубените членове на паството.“ 
Мисията  на  жените  обръща  по -
голямо внимание на евангелизацията 
на хората и посещаване на техните 
членове и Асоциацията на мъжете-
ръководители на области започна 
конкурс за евангелизация и посещение. 
Асоциацията на мъжете-ръководители 
на отделения си постави за цел да 
израстват духовно и да постигнат 

съживяване чрез събрание за молитви 
на всяка енория и група за обучение за 
осветяване. 
През 2017 г., сред потока на цялостен 

дух, членовете вървят успешно към 
постигане на искрено сърце и пълна 
любов към Божието слово (Евреи 
10:22). Така ще постигнат благословии 
всичко да преуспява, както „стабилно 
посаденото дърво чрез водни потоци 
ражда своите плодове за сезона“ 
(свързана история на стр. 3).

Благословии на стабилно посадено 
дърво от водни течения 

„Божието слово е лампа за краката ми и светлина за пътя ми“

Младежи от Молдова в Източна 
Европа посетиха Централната църква 
Манмин от 23 до 29 декември през 2016 
г. (Снимка).
Те  п о л у ч и х а  мо л и т в а т а  з а 

благословия  на  старшия  пастор 
д-р Джейрок Лий и присъстваха на 
службите за Коледа и в навечерието на 
Коледа.
Те присъстваха на събранието 

за молитви Данаил, на събранието 
на центъра за молитви Манмин, на 
службата на Мисията на младежите и 
службата за възхвала в четвъртък, на 
един курс от международния семинар 
на Манмин, посетиха GCN и Urim 
Books. Те получиха по-голяма надежда 

за евангелизацията не само на Молдова, 
но и на други държави около нея.
Брат Александър Табарану, техният 

лидер (в лявата част на снимката) 
получи голямо благоволение, когато 
чу проповедта на д-р Джейрок Лий 
по TBN Русия и я разпространи на 
хората около него. Чрез проповедите 
на д-р Лий, те изпитаха промяна и 
живот и броят им нараства всеки ден. 
През април, 2014 г., те започнаха да се 
събират и да присъстват на службата 
на Централната църква Манмин, 
излъчвана по GCN. Сега броят на 
членовете е повече от 70 и те получиха 
изцеление и отговори чрез светото 
евангелие.

Младежи от Молдова получиха благоволение 
от Светото евангелие и посетиха Манмин



Хората, които не познават дълбокото Божие 
провидение  за  човешката  култивация ,  често 
питат: „Защо поставил Бог в градината дървото на 
познанието на доброто и злото и оставил хората по 
пътя на унищожението?“ 
Богът  на  любовта  не  поставил  дървото  на 

познанието на доброто и злото в градината, за да 
поведе съзнателно човечеството по пътя на смъртта. 
С каква цел поставил Бог дървото на познанието на 
доброто и злото в Райската градина?

1. Благословията и предупреждението, 
отдадени на първия човек, Адам 
Въпреки че по времето на неговото създаване, 

първият човек Адам физически бил пораснал, в 
умствено отношение той бил като новороден. Ето 
защо, докато се намирал в Райската градина, Адам 
трябвало да премине през процеса на получаване на 
значително духовно познание, включително неща 
за Бог, за духовното царство, истината, добрината, 
светлината и др., както и необходимо познание, с което 
да управлява над всяко творение. След този процес, 
като господ на всички творения, Адам получил 
необходимите умения, за да управлява и да покорява 
всички неща.
Както Бог казал на Адам в Битие 1:28: „Плодете се 

и се размножавайте, напълнете земята и обладайте 
я“, първият човек родил много деца и така станал 
„плодовит“. Като господар на всички неща, той имал 
огромна власт за дълго време. Въпреки това, Бог дал 
на човека свободна воля и му забранил да прави едно 
нещо: Заповядал му да не яде от плода на дървото 
на познанието на доброто и злото. След като минало 
дълго време, Адам и Ева не могли да спазят Божията 
заповед и яли от дървото на познанието на доброто и 
злото.

2. Процесът, чрез който грехът постъпил в 
хората
Следният цитат от Битие 3:1 описва процеса, чрез 

който първият човек Адам съгрешил.

Змията била най-умната от всички животни на 
полето, които Бог създал и тя изкушила жената Ева. 
Причината, заради която повечето хора в днешно 
време считат змията за изключително отвратителна 
е, защото повела човечеството към смъртта и те 
естествено я ненавиждат.
Преди изкушението, за разлика от днешно време, 

змията в градината обикновено изглеждала прекрасна 
и приятна на поглед. Също така, тя била много умна и 
могла да спечели сърцата на хората.
Един ден змията попитала жената: „Вярно ли е, 

че Бог е казал: „Не трябва да ядете от никое дърво в 
градината?“ Жената отговорила на змията: „От плода 
на градинските дървета можем да ядем; но от плода на 
дървото, което е всред градината, Бог каза: да не ядете 
от него, нито да се допрете до него, за да не умрете.“ 
Макар че Бог казал ясно: „…със сигурност ще 

умрете“, Eва отговорила на змията, че Бог казал: „… 
ще умрете.“ Пренебрегвайки и нарушавайки Божията 
заповед, Ева добавила и дори променила Божите думи 
„със сигурност ще умрете“ в „ще умрете.“ Змията 
видяла какъв вид възможност имала и отговорила на 
Ева: „Никак няма да умрете! Но знае Бог, че в деня, 
когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще 
бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото.“ 
Ева се поддала на изкушението на змията, на 

сладострастието на плътта, сладострастието на очите 
и гордостта на този живот и видяла плода на дървото 
като добър за ядене и приятен на вид. Тя накрая яла от 
дървото на познанието на доброто и злото и дала от 
неговия плод и на Адам.
Според закона на духовното царство, който гласи: 

„Заплахата на греха е смърт“ (Римляни 6:23), Божите 
думи „Със сигурност ще умрете“ били валидни 
за хората, които трябвало да платят за греха. Това 
не означавало, че животът на Адам и Ева трябвало 
да завърши веднага, след като яли от дървото на 
познанието на доброто и злото.
Когато Бог казал: „Със сигурност ще умрете“, Той 

имал предвид не само физическата смърт, но и смъртта 
на духа, господарят на хората; краят на комуникацията 
между Бог и Адам е същото, както „смъртта на духа 
на Адам.“ Освен това, всеки потомък на Адам след 
неговия грях станал грешник и трябвало да умре, и 
всичко на земята било прокълнато (Битие 3:17).
Змията била прокълната по-строго от всички 

други творения. Бог казал на змията в Битие 3:14: 
„…по корема си ще се влачиш, и пръст ще ядеш 
през всичките дни на живота си.“ В духовен смисъл 
„змията“ тук се отнася за врага-дявол и Сатаната, 
докато „пръст“ символизира човека, който бил 
създаден от „пръстта от земята.“
С други думи, да кажем, че змията щяла да яде 

пръст означава, че врагът-дявол и Сатаната щели да 
управляват и да предизвикат изпитания, нещастия и 
страдания на хората от плът, изпълнени с грях. Ето 
защо, хората, изоставени на този свят, страдат от 
всякакви видове страдания, причинени от властта на 
врага-дявол и Сатаната.

3. Причината, заради която Бог поставил 
дървото на познанието на доброто и злото в 
Райската градина
Бог знаел предварително, че Адам щял да яде от 

дървото на познанието на доброто и злото, но въпреки 

това оставил дървото там, защото искал да даде на 
Адам истинско щастие!
Адам не познавал скръбта, докато живял в Райската 

градина. В резултат на това, той не бил в състояние 
да почувства и да изпита истинско щастие. За да 
може някой да оцени истинската стойност на нещо, 
той трябва да изпита неговата противоположност с 
помощта на относителността. 
Например, ако вие никога не сте боледували от 

вашето раждане, не бихте могли да разберете напълно 
степента на страданието и скръбта, причинени от 
болестта, нито да оцените истински притежаването 
на добро здраве. Само онези, които са били гладни, 
могат да оценят изобилието на храната и само когато 
има злина и тъмнина, хората могат да оценят истински 
добрината и светлината.
Тъй като Адам никога не видял смърт в Райската 

градина, където нямало болки, той не бил способен 
да разбере Бог, когато му казал да не яде от дървото 
на познанието на доброто и злото. След като изпитал 
мъчението и болката, свързани с глада, студа, жегата, 
смъртта, раждането, греха и злината в този прокълнат 
свят, Адам накрая бил способен да осъзнае колко 
щастлив и блажен бил неговият живот в Райската 
градина.
Независимо колко изобилен може да бъде животът 

на един човек, докато не опознае истинското щастие в 
него, кой може да каже, че има смислен живот? Струва 
си само този живот, в който човекът изпитва щастие, 
макар и да страда за момент. Ето защо Бог поставил 
дървото на познанието на доброто и злото. Целта му 
била хората да осъзнаят и да разберат относителността, 
като изпитат болка и страдание.
В своята свободна воля Адам ял от дървото на 

познанието на доброто и злото и в резултат от 
неговото прегрешение, хората трябвало да живеят 
сред страдания, произтичащи от студ, жега, болести, 
бедност, глад, раждане, смърт и други подобни. 
Когато отидем на Небето, след като сме опознали 
тази относителност и сме претърпели човешката 
култивация, ние ще осъзнаем колко чудесен е животът 
на небето, ще благодарим на Бог от сърце и ще живеем 
в постоянно благоденствие и радост.

Скъпи братя и сестри в Христос, Бог поставил на 
място дървото на познанието на доброто и злото, 
култивирал хората и подготвил начин за всички хора, 
грешниците, да получат спасение. Както гласи 2 
Коринтяни 4:17: „Защото нашата привременна лека 
скръб произвежда все повече и повече една вечна 
тежина на слава за нас“, макар и за момент да изпитаме 
болка и нещастие на този свят, ще се радваме на „вечна, 
несравнима слава“ в неописуемото величествено небе.
Моля се в името на Господ да разберете пътя на 

спасението, да притежавате радостта и щастието от 
спасението и накрая да живеете във вечното Небе.
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Провидението за дървото на познанието 
на доброто и злото

„И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. И Господ Бог заповяда на човека, 
казвайки: От всяко дърво в градината свободно да ядеш; но от дървото за познаване доброто и злото, 

да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.“ 
(Битие 2:15-17)

Старши пастор д-р Джейрок Лий

Aдрес: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea (08389) 
Телефон: 82-2-818-7047  Факс: 82-2-818-7048 
http://www.manmin.org/english 
         www.manminnews.com
e-mail: manminmien@manmin.kr
Издател: Д-р Джейрок Лий
Главен редактор: Старши дякон Джюмсан Вайн

Публикувано от Централната Църква Манмин
Новини от Maнмин Bulgarian

2 Словото на живота - Посланието на кръста (6)



Новини от Maнмин № 49  12 ФЕВРУАРИ, 2017 Г. 3 Специална история

Духовно въоръжаване със Словото
Започвайки новата година на благословии, Централната църква Манмин е изпълнена със страст за Божието слово. 
Така е, защото църковните членове желаят да достигнат Новия Ерусалим чрез постигането на осветено сърце, 

което удовлетворява Бог и преданост във всяко отношение.
Можем да бъдем поведени по пътя на благополучието според степента, в която станем осветени чрез 

Божието слово и молитвите (1 Тимотей 4:5), като познаваме повече истината и живеем повече в нея (Яков 1:7-9). 
Ако разберем конкретните начини да се въоръжим със Словото и да го спазваме, 

можем да станем духовни бойци, да разширим Божието царство и да 
получим изобилни плодове духом и телом.

 Стъпка 2  
 ���

Медитирайте върху 
Словото всеки ден и се 
молете страстно с него

  Стъпка 3
 ���

Култивирайте сърце в духа 
като практикувате Словото

Второзаконие 6:6-9 гласи: „Тия думи, които 
ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти. И 
на тях да учиш прилежно чадата си, и за тях да 
говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш 
по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Да ги 
връзваш за знак на ръката си, и да бъдат като 
надчелия между очите ти. И да ги написваш на 
стълбовете на вратите на къщата си и на портите 
си.“
Стихът по-горе произлиза от любовта на Бог, 

който иска да защити и да благослови Неговите 
деца. Ще бъдем под Неговата защита, като 
прочетем и запишем думите Му в сърцата си и 
спазваме Неговите заповеди. Ето защо, Божите 
деца трябва да притежават словото Му наблизо 
винаги и да го запишат в сърцата си (Притчи 3:3).
Обичайно качество сред хората е променливото 

сърце. Според степента, в която имат повече 
физически качества, те често забравят какво им 
е казано да направят и не спазват първото си 
решение. Ето защо, трябва да обръщат по-голямо 
внимание на това, което е записано в Евреи 2:1. 
Някой може да каже: „Аз съм прекалено стар или 
аз имам прекалено лоша памет, за да запомня 
Словото и да го запиша в сърцето си.“ Това обаче 
е само извинение.
Ако запомняте стихове от Библията, ще ги 

забравите скоро. Ако ги запишете обаче в сърцето 
си, ще си спомняте за посланието, което предават, 
дори и да не се сещате откъде са в Библията. По 
същия начин обикновено се храним три пъти на 
ден, спим и дишаме, макар и да не се опитваме 
съзнателно да си напомняне за това. Ето защо, 
никога няма да забравим Словото, ако го запазим 
в сърцето си и се стараем да го спазваме. 
Следователно, да запишем Словото в сърцето 

ни означава, че се подчиняваме на Словото 
в делата ни, превръщаме го хляб на живота 
и го култивираме в духа. Това не означава 
да съхраняваме Словото като знание, а да го 
запазим в сърцето си и да го култивираме в духа. 
След това няма да го забравите дори и с течение 
на времето и Светият дух ще Ви напомня за 
Словото, когато е необходимо.

Когато обичате някого, можете да мислите 
за него или нея и да ви липсва по всяко 
време. По същия начин, ако обичате Божието 
слово, ще медитирате върху него през целия 
ден (Псалми 119:97; 148). Въпреки това, не 
зависи от волята и от усилията на човек, за 
да медитира върху Словото и да го спазва.
Трябва да получим Божието благоволение 

и  сила  с  помощта  на  Светия  дух  чрез 
с т р а с т н а  мол и т в а .  Само  т о г а в а  ще 
отхвърлим греховете и ще практикуваме 
Словото. Ето защо, 1 Тимотей 4:5 гласи: 
„Понеже се освещава чрез Божието слово и 
молитва.“
Бог казал на израилтяните да не ядат 

агнешкото месо сурово или варено във вода, 
а изпечено на огън, с главата му, краката 
му и дреболиите му (Изход 12:8-9). Агнето 
символизира Исус, който бил Словото, 
станал плът и дошъл на земята. Той е самата 
истина.
Цитат ът  означава ,  че  не  т рябва  да 

т ълку ваме  66 - т е  кни ги  от  Библи я та 
буквално, нито да ги смесваме с други 
познания. Трябва да получим Словото само 
чрез страстна молитва с вдъхновението 
на Светия дух и да го прилагаме. Евреи 
4:12 гласи: „Защото Божието слово е живо, 
деятелно, по-остро от всеки меч остър и 
от двете страни, пронизва до разделяне 
душата и духа, ставите и мозъка, и издирва 
помислите и намеренията на сърцето.“

Р и м л я н и  2 :1 3  г л а с и :  „ З а щ о т о  н е 
законослушателите са праведни пред Бога; но 
законоизпълнителите ще бъдат оправдани.“ 
Както е казано, важно е да прилагаме Словото 
на практика, не само да го слушаме. Вярата 
ни ще се усъвършенства чрез делата и ще 
постигнем пълно спасение.
Исус казал в Йоан 6:53: „Истина, истина ви 

казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син, 
и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си.“ 
Яденето на плътта на Човешкия Син означава 
да превърнем 66-те книги на Библията в хляб 
на живота в нашите сърца и пиенето на кръвта 
Му означава да прилагаме Словото с вяра. 
Когато осъзнаем истината и я практикуваме, 
кръвта на Господ ще ни пречисти от всички 
грехове и ще възстановим Божия образ.
Неправедното сърце, опетнено с грехове, 

се променя в праведно, когато практикуваме 
Божието слово. Светият дух ще ни позволи 
да чуем гласа Му чрез голяма част от сърцето 
ни, ако медитираме върху Словото през 
цялото време и се опитваме да практикуваме 
истината. Той ни учи за истината и ни напомня 
за  всички  неща ,  които  принадлежат  на 
истината (Йоан 14:26).
Нап риме р ,  ког а т о  с т е  обиж дан и  и 

преследвани несправедливо заради името на 
Господ, Той ще Ви напомни за Матей 5:11-
12: „Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, 
и говорят против вас лъжливо, всякакво зло 
заради Мене.“ Ще чуете гласа на Светия 
дух, който ви съветва да се радвате и да 
благодарите, ако притежавате Словото в 
сърцето си като хляб на живота. Ще издържите 
лесно изпитанието и ще възхвалявате Бог, 
когато се подчинявате с вяра.
Онези, които притежават Божието слово 

като хляб на живота в сърцето си, ще бъдат 
ръководени от Светия дух. Те не извършват 
грехове, подчинявайки се на гласа Му. Според 
степента, в която се въоръжават със Словото 
духовно, те ще победят Сатаната, ще чуят 
гласа на Светия дух и ще получат Неговото 
ръководство. Така могат да бъдат ръководени 
винаги по пътя на благополучието.

 Стъпка 1  
 ���

Слушайте, четете, 
запомнете Божието слово 
старателно и го запишете 
дълбоко в сърцата си
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     „След 15 години мога да карам колело и да вървя! Това е като сън!“

Страдах  от  болка  в  л явото 
ми коляно в продължение на 25 
години. Направиха ми операция 
на хрущяла, но продължавах да 
изпитвам болка и тя премина в 
артрит. Ето защо, живеех с болка. 
Вземах болкоуспокоителни, когато 
беше мъчително. Посъветваха ме да 
избягвам упражнения, включително 
колоездене, което харесвах. Много 
неща  бяха  ограничени  поради 
проблема. 
През 2015 г. лекарят ми каза, че 

състоянието ми се е влошило много 
и предложи операция за смяна 
на ставата възможно най-бързо. 
Трябваше да претърпя операция на 
7 юни, 2016 г. Чух обаче, че преп. 
Хийсан Лий, световен ръководещ 
пастор на Манмин, щеше да посети 
Швейцария  и  смело  отмених 
операцията.
Чух и видях, че много хора се 

излекуват от всякакви болести чрез 
молитвата с кърпичка (Деяния 19:11-
12). Получих надежда за изцеление 
и  придобих  вяра .  Двамата  със 
съпругата ми се подготвихме, за да 
получа молитва.
На 21 юни, когато преп. Лий се 

моли за мен, аз почувствах коленете 
ми  да  се  за г ряват.  След  това 
болката изчезна и бях в състояние 
да изправя коленете ми и да вървя. 
Алилуя!
Съпругата ми Гулбахар Шиндлер 

гледа програма с проповеди на д-р 
Джейрок Лий по TBN Русия през 
ноември 2011 г. Тя получи голямо 
благоволение и от тогава слуша 
неговите проповеди в продължение 
на десет часа на ден от уебсайта 
на Централната църква Манмин. 
В  края на  декември 2011 г.,  тя 
посети Корея и почувства Божието 
присъствие в църквата. Тя дори се 

освободи от болка в гърба, която 
я тормозеше от година, след като 
получи молитвата на д-р Лий.
През август 2012 г., аз посетих 

Корея  с  нея ,  за  да  участвам  в 
лятното оттегляне за молитва на 
църквата , проведено в Муджу, 
провинция Джионбук, Корея. Голям 
брой присъстващи бяха излекувани 
от болестите им чрез молитвата 
на д-р Лий и изпитаха удивителни 
знамения. Чрез могъщия уебсайт 
разбрах защо съпругата ми искаше 
толкова много да посети Корея.
Ние  говорихме  за  църквата 

на  наши  познати  и  показахме 
църковната религиозна служба 
по  Интерне т  на  десе т  души , 
които ръководихме. Проповедите 
на д-р Лий обърнаха внимание 
на освещаването и задоволиха 
духовната жажда на швейцарците, 
които искаха благоволение. През 

май 2016 г. наехме една сграда и 
живяхме заедно щастливо с вяра, 
като вярващи в ранната църква.
Сега мога да карам колело след 

15-годишно прекъсване и дори 
вървя в продължение на повече от 5 
часа. Имам чувството, че сънувам. 
Отдавам всички благодарности и 
слава на Бог, който ни благослови 
със светото евангелие.

Моя т а  с н а х а  с е  о п и т а  д а  ме 
евангелизира  и  аз  отидох  с  нея  в 
Централната Църква Манмин през май 
2004 г. Когато слушах проповедите 
на старши пастор д-р Джейрок Лий 
осъзнах, че има Небе и Ад, и че хората 
трябва да живеят в добрина.
Спрях да пия и да пуша. Започнах 

да се държа любезно със съпругата 
ми. Започнах да почитам Божия ден 
и да отдавам пълен десятък. Намерих 

си отново работа и изплатих 
моите дългове. През 2009 г. бях 
излекуван от перитонит след като 
получих молитвата на старшия 
пастор по време на религиозната 
служба.
С ъ п р у г а т а  м и  д я к о н 

Джиомсуун  Лий  и  а з  бяхме 
доброволци  за  един  местен 
храм .  Тъй  като  готви  добре, 
тя  приготвя  ориз  и  храна  за 
членовете в неделните дни и аз 
ги транспортирам до централната 
църква. 
По този начин се родих отново 

в Господ и на 14 декември 2016 
г. бях благословен да имам нов 
живот.
Извършвах доброволна работа 

на открито за разширяването на 
една сграда и докато се намирах 
на петия етаж, на главата ми 
изведнъж  паднаха  няколко 
дървени летви с дължина 3.5 
метра и тегло 50 кг. Защитната 
каска се изхлузи от главата ми 
и  горната  част  на  тялото  ми 
се намираше извън сградата. 
В  момента  на  падане то ,  а з 
се хванах с две ръце за едни 
стоманени рамки, закрепени за 
временно инсталирана стена. 
Едвам се задържах с дървената 
летва на главата ми и с краката 
ми, стъпили върху плочки. 
На краката ми паднаха четири 

дървени летви, които тежаха 200 
кг., но те задържаха тялото ми, 
за да не падна от сградата и да 
умра.
Десет минути по-късно бях 

спасен от моите колеги. Заведоха 
ме  в  болницата  и  провериха 
състоянието ми. Главата ми беше 
добре, защитена от каската и 
главата и краката ми, които бяха 
притиснати от дървените летви, 
бяха нормални и без проблеми. 
Алилуя! 
Колегата ми, с когото пътуваме 

заедно в колата за работа, на 
следващия ден ме видя и каза: 
„Когато  това  се  случи ,  бях 
сигурен, че си мъртъв. Ти си 
жив! Мисля, че Бог те спаси, 
з ащо т о  вина г и  пол у ча в аш 
молитвата на д-р Джейрок Лий 
по пътя за работа.“ След това 
добави: „Даден ти е нов живот. 
Сега си на една година!“
Кол ко т о  и  д а  м и с л е х  з а 

случилото се, нямах представа 
как съм се хванал за стоманената 
рамка в онзи момент. Няма друго 
обяснение, освен помощта на 
Бог. Сто процента беше сигурно 
да умра в такава ситуация, но 
Бог ме защити. Отдавам всички 
благодарности и слава на Бог и 
благодаря на Старшия пастор, 
който винаги се моли със сълзи 
за нас, църковните членове.

„Оцелях по 
време на смъртна 
опасност с 
Божията помощ!“
Дякон Киджи Сонг, на 73 г., Енория 19,
Централна Църква Манмин

Брат Юрик Шиндлер, на 54 г., Швейцария


