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Делата на Духа се спускат като гълъб
върху европейските души

От 16 април до 2 май 2013 г., пастор Хийсан Лий, 
ръководещ пастор на Мисията на мъжете и на жените, 
предприе мисионерска обиколка в пет европейски страни: 
Франция, Белгия, Латвия, Eстония и България.
На 17 април, пастор Лий ръководи срещата за молитва 

„Пълнота на Духа“ в църквата Манмин Франция, със 
свещеник проповедникът Пол Д. Канг. На 19 април, тя посети 
членовете на църквата Манмин Хейнаут със свещеник 
проповедникът Кристина Х. Рох и направи консултации. На 
20 април, тя проповядва за „Ключове за църковно изцерение“ 
на семинара на пасторите, проведен в църквата Манмин 
Хейнаут.
Пастор Лий (Снимка 1) обясни най-важните фактори, които 

способстваха Централната църква Манмин в Сеул, Корея, да 
се разрастне и да се превърне в мега църква с приблизително 
10,000 филиала  и  асоциирани  църкви  в  целия  свят. 
Присъстващите пастори бяха обзети от удивление, когато 
чуха за духовенството на д-р Джейрок Лий. Те се покаяха 
за това, че не спазваха Божието слово и взеха нови решения 
(Снимка 4).
В неделя, на 21 април, църквата Манмин Хейнаут проведе 

служба по случай своята първа годишнина. Пастор Хийсан 
Лий проповядва и призова членовете да покажат делото 
на подчинението и да получат благословия така, както е 
направил Нааман. През следобяда, те имаха изцерително 
събрание с кърпички (Реф.: Деяния 19:11-12), на което 
много от членовете бяха излекувани от своите болести и 
възхваляваха Бога.
След това, пастор Хийсан Лий проведе събрание за 

изцерение с кърпички в една църква в Кулдига в Латвия на 
23 април (Снимка 5) и в една църква в Талин в Естония на 24 
април (Снимки 2, 3). Множество членове получиха отговори 
на своята молитва и изпитаха божествено изцерение чрез 
молитвата върху кърпичка на пастор Лий. Tе прекараха също 
време, изпълнено с Духа, докато възхваляваха Бога и се 
молиха.
На 26 април, пастор Лий посети първата конференция 

на Балканите, проведена в София, България с домакин 
WCDN-България. С темата „Бог Лечителят“ тя проповядва 
за  различни  знамения ,  чудеса  и  мощни  дела ,  които 
били представени от старши пастор д-р Джейрок Лий в 
Централната църква Манмин.
Екипът на мощта, който принадлежи на комитета за 

сценични изкуства към Централната църква Манмин, 
възхвалява Бога с ентусиазирани хвалебствия и изпълнения 
на всяко събрание. Техните изпълнения отвориха вратата 

WCDN (Световна Християнска мрежа на лекарите) 
анализира случаите на божествено изцерение въз основа 
на медицински данни, които се бяха случили във всички 
краища на земята и установи автентичността на делата 
в Библията. Тя притежава 17 международни филиали, 
включително филиали в САЩ и Русия. Международната 
Християнска медицинска конференция се провежда 
ежегодно с присъствието на лекари от целия свят.
Ср ед  т я х ,  W C D N -Бъ л г а р и я  с е  п од го т в я  з а 

Международната християнска медицинска конференция 
през 2014 г. Meждувременно, тя бе съвместен домакин 
на Първата конференция на Балканите с Християнски 
център София и асоциацията за Добро бъдеще и надежда 
от 26 до 28 април 2013 г. На конференцията имаше 
лекции на разнообразни теми, представяне на случаи на 
божествено изцерение и семинари, които предоставиха на 
присъстващите възможност да изградят чувство на дружба 
и да се молят за страните от Балканския полуостров.
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към сърцата на присъстващите, удивиха ги с 
изящество и чувство и спечелиха любовта на 
хората (Снимка 6).
По време на обиколката, докато посещаваше 

петте страни, включително Брюксел в Белгия 
(Снимка 7), която е столицата на Европейския 

съюз, мисионерският екип запали пламъка 
на светото евангелие в Европа, където 
християнството е в извънреден упадък. Нека 
да благодарим и да възхваляваме Бога, който 
успокои и даде мир на европейските души 
чрез делата на Светия Дух, идващ като гълъб!



2 Словото на живота – Духовна любов (4)

Любовта е милостива

В своя експеримент, Хари Фредерик Харлоу, 
американски психолог, направил така, че две 
бебета маймуни да бъдат „отгледани“ от два 
вида  машини ,  заместващи  майките ,  които 
разпределяли  мляко .  Едната  машина  била 
направена от гола телена мрежа. Другата била 
изградена от тел и покрита с мека хавлиена тъкан. 
На първия ден, маймунките пили мляко и от 
двете машини, но в началото на следващия ден, 
те се притиснали до хавлиената майка, която била 
мека и топла.
Това показва, че дори животните предпочитат 

меките предмети пред студените и твърдите. 
Същото се отнася и за човешките същества, които 
са наречени „господари на всички творения“. 
Вместо строги и коравосърдечни, те предпочитат 
милите хора и искат да се уповават на тях.

1. Любезно сърце, което прегръща всички хора
„Любезността“ в духовен смисъл се отнася до 

сърцето, което прегръща всички хора и сърцето, 
в което много хора могат да намерят покой. За да 
разберете това по-добре, помислете за памука. 
Той не издава никакъв звук, дори и когато е 
ударен с твърди предмети, а вместо това нежно 
обгръща предмета.
Любезното сърце може да се сравни с голямо 

дърво с много листа, което предоставя на хората 
място за почивка. Хората ще отидат под това 
дърво, когато е горещо през лятото, за да се 
скрият от силното слънце и да изсушат потта си.
Светските хора мислят, че един интровертен 

човек, който не изразява външно гнева си и не 
настоява на мнението си, показва любезност. 
Bъпреки  това ,  човешките  разбирания  за 
любезността са различни от любезността, която 
Бог признава. Не може да се каже, че сме любезни 
ако нашата любезност не е като любезността, 
призната от Бога, независимо колко любезни и 
внимателни изглеждаме на външен вид.
Нека предположим, че един човек има пасивен 

и слаб характер. Той следва мненията на другите, 
но таи негодувание в сърцето си. Не можем да 
твърдим, че е любезен, само защото злото в 
сърцето му е контролирано и сдържано.
Истински любезният човек е мъдър и прегръща 

всеки лош човек с духовна любов. Разбира се, 
това не означава, че ние трябва безусловно да 
прощаваме и да прикриваме грешките на другите. 
Понякога  трябва  учтиво  да  ги  поведем  по 
правия път. По този начин, духовната любезност 
е състояние, при което имаме едновременно 
любезност в сърцето и добродетели на външен 
вид.

2. Осветеността е критерият за любезност 
За да постигнем духовна любезност, първо 

трябва да отхвърлим злото от сърцата си и да 
се осветим. Любезните хора са като памук и не 
създават никакъв конфликт, дори и другите да им 
пречат. Те могат топло да ги прегърнат, не спорят 
с тях и не им създават неприятности, защото са 
лишени от зло.
Не можем да прегърнем другите с омраза, 

ревност, завист, лицемерие и индивидуалните 
структури в сърцата ни. Вместо прегръдка, това 
прилича повече на разбиването на един предмет, 
когато се удря в скала или отскачането с кънтящ 
звук, когато се удря в метал. Чувствата ни може да 
бъдат наранени, дори и някой да ни причини най-
малкото неудобство, ако имаме силно усещане 
за собственото ни „аз“. По-скоро ще ги осъдим и 
ще ги критикуваме, вместо да прикрием техните 
недостатъци.
Не можем да разширим нашите предани сърца 

докато сме изпълнени с неистини. Такива са 
тесногръдите хора, които се ядосват, когато ги 
сочат с пръст. Следователно, основният критерий, 
с който да проверите дали сте любезни, е да 
нямате зло.
Бог признава, че някой е любезен, когато той 

или тя бъде осветен/а. Способни сме да видим 
другите само с добрина и любов, когато нямаме 
зло в сърцата си.
Любезният човек гледа на другите милостиво 

във всякакви обстоятелства. Той не ги критикува 
и осъжда и просто ги разбира с добрина и 
любов. Сърцата се разтапят от такова топло 
сърце. Освен това, човек може правилно да 
получи ръководството на Светия дух и да поведе 
другите по най-добрия път чрез различаване на 
ситуацията, когато стане напълно свят.

3. Добродетел,  която  прави  любезността 
съвършена
Хората  с  добродетел  имат  праведни  и 

справедливи сърца и действат според това, което 
е правилно. Те не насилват другите в послушание 
като показват силата си, а говорят истината и 
представят праведни действия. Печелят сърцата 
на другите като ги разбират и приемат техните 
недостатъци. Дават на хората увереност и 
получават любов.
Добродетелта е просто като облекло, което 

носим и което прави любезността ни съвършена. 
Независимо колко сте прекрасни, ще имате 
недостоен вид, ако сте облечени с мръсни и 
опърпани дрехи. По същия начин, дори и сърцето 
Ви да е много любезно, не може да проявите 
Вашата вътрешна любезност, ако нямате външна 
добродетел.
Например ,  представете  си ,  че  човек  има 

любезно сърце, но обикновено говори повече от 
необходимото, когато започне да приказва. Той 

не прави това от лошо, но му липсват социални 
обноски, което може да намали доверието в него. 
Друг човек може да не изпитва лоши чувства и 
да не причинява вреда на другите, защото има 
любезно сърце, но той не им помага активно и 
не се интересува от тях. Тези неща се дължат на 
недостига на добродетел.
Какво  би  се  случило  ако  Исус  се  беше 

забавлявал със Своите ученици, ако се беше 
шегувал, ако носеше неподходящи дрехи и 
влачеше сандалите си по улицата? За Него би 
било много трудно да спечели уважението на 
хората. Bъпреки това, Той действал с духовно 
достойнство и власт, дори и на външен вид, 
затова другите хора, както и учениците Му не 
могли да бъдат груби с Него. Както е записано в 
Матей 12:19: „Няма да се скара, нито да извика, 
Нито ще чуе някой гласа Му по площадите“.
За пчелите е трудно да намерят едно цвете, 

което няма хубав цвят и аромат, дори и да има 
изобилен нектар. По същия начин, малко хора 
могат да се уповават на нас, дори и сърцата ни 
да са любезни, ако няма добродетел в думите и 
делата ни. Нашата любезност не може да покаже 
силата им. От друга страна, макар и да изглежда, 
че има добродетел в думите и делата ни, това е 
само привидно, ако вътрешните ни сърца не са 
любезни.

4. Благословиите, отдадени на любезните хора 
На какви благословии можем да се радваме, 

когато станем святи и имаме любезни сърца с 
добродетел? Maтей 5:5 гласи: „Блажени кротките, 
защото те ще наследят земята.“ Псалми 37:11 
гласи: „Но кротките ще наследят земята, И ще се 
наслаждават с изобилен мир.“
Тук „земята“ се отнася за небесните обиталища 

и „ще наследят земята“ означава, че ще се радват 
на голяма власт на Небето. Причината за това 
е, че внимателните и любезни хора дават сила и 
милосърдие на душите с Божието сърце. Според 
степента, в която постигаме внимателни и 
любезни сърца, можем да прегърнем повече души 
и да ги поведем по пътя към спасението.
Ако прегърнем много хора, това показва, че 

сме смирили себе си и сме служили на другите. 
Небесната власт се отдава на смирените хора, 
които служат. Както е записано в Матей 23:11: „А 
по-големият между вас нека ви бъде служител“, 
ще бъдете велик човек, когато служите на 
другите.
Любезните хора ще се радват на голяма власт на 

Небето и ще наследят просторната земя. Душата 
им просперира, затова всичко върви добре за 
тях и те завинаги ще бъдат обичани от Бога и 
уважавани от безброй души на Небето.

Скъпи  братя  и  сестри ,  Бог  е  доволен  от 
осветените хора, които нямат грехове и злини. 
Моля се в името на Господ да култивирате 
сърцето си в любезност с добродетел като бързо 
се осветите, прегърнете много хора на земята и 
станете велики хора на Небето.
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„Любовта дълго търпи и е милостива; 
любовта не завижда; 

любовта не се превъзнася, 
не се гордее“ 

(1 Коринтяни 13:4).
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„Бръчките“ се отнасят до структурите, 
формирани  от  нас  самите .  Това  са 
структурите на добрината и истината, 
които сами сме изградили. Нека да си 
представим, че президентът на една 
фирма, казва на своите работници, че ще 
вечерят заедно. Въпреки това, директорът 
отговаря: „Ние сме толкова благодарни 
за  възможността  да  работим  в  тази 
фирма. Не е необходимо да ни каните 
на вечеря“. Или да предположим, че 
президентът казва на своите работници в 
ресторант: „Заповядайте. Може да ядете, 

каквото искате“, но директорът избира 
най-евтиното ястие и казва: „Това ни е 
достатъчно, нали?“ Той може да реши, 
че това е добрина, защото не разбира 
дълбоката  добрина  на  президента  и 
действа така, без да осъзнава, че времето 
ще накара работниците да работят по-
усилено.
Някои  хо р а  въ з пи р ат  Божии т е 

благословии със собствените си мисли. 
Това означава, че имат само ограничено 
разбиране за добрината, когато мислят 
за другите, което възпира получаването 
на благословии. Ето защо, трябва да 
разчупим собствените ни структури на 
добрината, за да постигнем по-дълбокото 
равнище на добрината и на духа, което 

желае Бог.
Освен това, във Вас може да има следа 

от плътта, която е формирана без да я 
забележите. Ако Вие сте интровертни и 
внимателни, хората може да се запитат: 
„Защо се държи така?“ Въпреки това, 
когато постигнете по-дълбоко равнище 
на духа и след това цялостен дух, Бог 
променя личността, която е част от Вас, в 
мек и изтънчен характер и го използва.
Както е записано в 1 Солунци 5:23: „А 

сам Бог на мира да ви освети напълно; и 
дано се запазят непокътнати духа, душата 
и тялото ви без порок, до пришествието 
на нашия Господ Исус Христос“. Трябва 
да посрещнем Господ като булка без да 
изпитваме вина.

„Омърсяванията“ се отнасят до липси 
в телата, които изглеждат незначителни, 
но се забелязват, когато се опитваме да ги 
намерим. В този случай, има недостиг на 
тялото, причинено от нашия характер или 

темперамент. Дори и един екстровертен 
човек да е отхвърлил арогантността и 
самохвалната природа, в очите на другите 
активното му поведение все още може да 
изглежда предизвикано от горделивата му 
природа.
Също  така ,  в  тялото  се  образува 

недостиг, предизвикан от липсата на опит 
в израстването. Нека да предположим, че 

някой, който никога не е бил свързан със 
светски неща, е достигнал сърцето на духа. 
Той никога не е изпитвал неща на плътта 
и затова понякога не може да разбере 
сърцата на другите и да ги прегърне. Това 
не е грях, но би могло да даде повод на 
другите да го осъждат. Следователно, само 
когато изпълним тези липси, можем да 
твърдим, че сме завършени.

„Петното“ се  отнася  до  греховната 
природа и всички неща, които произлизат от 
нея. Ако човек е изложен на слънцето, след 
отстраняване на бенки от лицето му, това 
предизвиква повторното образуване на бенки 
и петна. По същия начин, ако поддържате 

връзка със света и не отстранявате корените 
на греховната природа, въпреки че се 
разкайвате изцяло за миналите си грехове, 
има вероятност да съгрешите, когато сте 
изложени на светски неща. Ето защо, много 
е важно да отхвърляте постоянно греховните 
природи  докато  сърцето  Ви  получи 
увереността, че са си отишли.
В  проце с а  на  от ст раняването  на 

греховните природи, трябва да отхвърлим 

първо ясно-разкритите порочни неща като 
лъжа, измама, омраза, ревност, завист и 
прелюбодейство. След това трябва да се 
освободим от злото съзнание; трябва да 
отстраним всичко, което е в противоречие с 
Божието слово, винаги когато го откриваме. 
Също така, с Божието благоволение чрез 
изпитанията може да се освободим от 
злините в природите ни, които не можем да 
открием сами.

Хората могат да критикуват един човек, 
който нарича себе си християнин, но пие, 
действа арогантно, лъже, предава другите 
и живее в поквара.

„Недо с т атъцит е “  с е  отна с я т  з а 
прегрешения, които видимо са представени 
и разкрити външно. С други думи, това 
представляват действия против истината. 
По този начин, след като приемете Господ, 
преди  всичко ,  трябва  да  отхвърлите 
предишния начин на живот, който сте 
показали чрез делата си и трябва също 

старателно да слушате, да учите и да 
спазвате Божието слово. Това е важен 
момент.
Също така, „недостатъкът“ показва 

„белег или дефект, който разваля външния 
вид на нещо“. Ако човек е направил 
очевидно зло дело в очите на хората, както 
и на Господ, то може да остане в него 
под формата на следа, дори и да приеме 
Господ и да се покае за прегрешението си. 
Също така, ако човек е направил делата на 
плътта, записани в Галатяни 5:19-21 след 
като е приел Господ, дори и да се разкае 
за тях изцяло, те ще останат като „белег“. 
Разбира се, това не означава, че той не 
може да бъде спасен, но за него ще бъде 

трудно да отиде на по-добри обиталища 
на Небето. Ето защо, ще бъде необходимо 
да  положи  много  повече  усилия  от 
останалите.
Освен тях, нашите слабости могат да 

бъдат наречени „недостатъци“. Човек 
трябва  правилно  да  премине  през 
необходимите стъпки в израстването; 
да  види ,  да  чуе ,  да  почувства  и  да 
практикува нещата. Ако човек е направил 
определена стъпка по неправилен начин 
или е пропуснал стъпка, това ще доведе 
до образуване на недостиг в тялото. Може 
да запълните недостига, само когато 
осъзнавате Вашите недостатъци и виждате, 
чувате, чувствате и действате в истината.
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Вашето име е записано в Книгата на 
живота и Вие ставате Божие дете, 
когато приемете Исус Христос и 
получите Светия дух като дар.
Това е началото на Вашата 
подготовка, за да бъдете избрани 
като булка на Господ, който открил 
пътя за спасението с любов чрез 
разпъването на кръста.
Господ, който възкръснал и се 
възнесъл на небето, понастоящем 
подготвя обиталища на Небето за 
вярващите, които са спечелили 
властта като Божий деца и Той ще 
дойде във въздуха да посрещне 
Своите булки, които имат чисти и 
красиви сърца.

„Затова, възлюбени, като очаквате 
тия неща, старайте се да се намерите 
чисти и непорочни пред Него, 
с мир в сърцата си“ (2 Петрово 3:14).

„За да я освети, като я е очистил 
с водно умиване чрез словото, за 
да я представи на Себе Си църква 
славна, без петно, или бръчка, или 
друго такова нещо, но да бъде света 
и непорочна“ (Eфесяни 5:26-27).

Какво трябва да направим, 
за да станем непорочна и красива 
булка, която няма недостатък, 
несъвършенство, петно и бръчка? 
Нека разгледаме някои от духовните 
значения.

Как да станем чиста и 
красива булка на Господ

Без недостатък

Без бръчка

Без петно

Без омърсяване
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Живях с моя втори баща от пет-годишна възраст. Той 
предпочиташе други близки пред мене и винаги беше пиян. 
Обсипваше с ругатни майка ми и се държеше агресивно. 
Израстнах в такава семейна обстановка и не се научих 
да давам и да получавам любов от другите. Не исках да 
показвам моята слабост пред хората и често нараняваха 
чувствата ми. С времето станах самоуверена, защото нямах 
никого, на когото да разчитам.
През 1992 г., отидох на църква, за да се успокоя, но 

сърцето ми беше наранено от църковните членове, защото по 
онова време не познавах истината. Накрая се отдалечих от 
Господ. Междувременно, симптомите на бъбречна инфекция 
и цистит, които имах още от младежките ми години, се 
усложниха. Изпитвах трудност при уриниране и урината ми 
беше смесена с кръв. Освен това, имах силни болки в грърба, 
затова не бях в състояние да вървя добре и прекарвах много 
време легнала. През 1996 г., дори се разболях от Хепатит Б. 
По-късно се омъжих, имах деца и водих прилежен живот, но 
страдах заради разногласия със съпруга ми.
Учих английски език в Националния Университет в 

Монголия и станах учителка по английски през 1998 г. През 
2011 г., аз се върнах в ръцете на Господ чрез ръководството 
на другите. В неделните дни провеждах неделни служби с 
чуждестранни мисионери в Монголската традиционна шатра 
и ръководех академия по английски език за обучение на 
бедните.
През юни 2012 г., бях поканена да отида на църква и 

да уча членовете на английски език. Пастор Ариончак 
ми даде монголското издание на Новини Манмин. След 
като го прочетох, посетих Църквата Манмин Монголия с 
проповедник мисионерът Ботцориг Пураб. Точно в този 
момент, църковните членове присъстваха на сутрешна 
Неделна служба с Централната църква Манмин чрез пряко 
излъчване по Интернет.
Старши пастор д-р Джейрок Лий обясни за греховете, 

които трябва да отхвърлим, за да застанем на скалата от вяра. 

Думите му бяха много разбираеми и той проповядваше 
истини с прости изречения. Бях много трогната от 
посланието му. Cлед като научих за Божията воля, духът 
ми беше обновен с радост и с пълнотата на Духа.
Не много дълго след това, Църквата Манмин Монголия 

проведе лятно оттегляне за молитва и мисионерът Ботцориг 
Пураб проповядваше Посланието на Кръста. След като чух 
посланието му, аз бях в състояние да разбера причината и 
значението Исус да дойде на тази земя като Спасител и да 
бъде разпънат на кръста. Това беше благословено време за 
изграждането на нови основи на вярата ми.
Изпитах дори знаменията, които Бог представи на 

Летния огън за Почит и Възхвала. През нощта небето беше 
покрито с облаци, но когато участниците извикаха с вяра: 
„Боже! Покажи ни звездите, моля те!“, облаците изчезнаха 
и видяхме безброй звезди. Освен това наблюдавах и 
движещи се звезди, които ме накараха да почувствам 
още по-реално случилото се, когато три влъхви от Изтока 
последвали звездите, които ги завели в родното място на 
Исус.
След като изпитах тези преживявания, аз повярвах, 

че мога да се излекувам от всичките ми болести. Молих 
се на всемогъщия Бог, почитах Го в дух и в истината и 
с вяра получих молитвата за болните на старши пастор 
д-р Джейрок Лий след неговата проповед. В резултат на 
това, бях излекувана от Хепатит Б, който ме мъчеше от 17 
години и хронична бъбречна инфекция и цистит. Алилуя!
Брат ми, който е лекар, и близките ми признаха Бога, 

когато видяха, че оздравявам и понастоящем ходят на 
църква. Също така, от декември 2012 г., бях благословена 
да преведа Новини Манмин на монголски език и да 
редактирам монголския превод на книгата на д-р Джейрок 
Лий Мярката на Вярата. Бях щастлива да науча Божията 
воля чрез работата, свързана с преводите. Отдавам 
благодарности и възхвала на Бога, който ми даде истинско 
щастие.

„Благодаря ти, Господи, за това, че излекува 
болното тяло и нараненото сърце“

Дякон Амараа Церендори (Църква Манмин Монголия)

Сестра Джозефин Вилуан Крейм 
(Църква Манмин Давао във Филипините)

„Книгите на д-р 
Джейрок Лий 

са ценни подаръци 
от Бога за мен“

Бя х  р од е н а  и  о т гл ед а н а  в 
католическо семейство. След брака, 
работих известно време в отдела 
по  Акушерство  и  Гинекология 
в  болницат а  на  една  с т рана 
от  Близкия  Изток .  Това  беше 
мюсюлманска държава и за мен 
беше трудно да запазя вярата си, 
но успях да преодолея трудностите 
с Божието милосърдие и да запазя 
вярата си по време на двадесет 
и шестте години, които работих 
там .  След  като  се  оттеглих ,  аз 
се преместих в град Давао във 
Филипините.
Н а  Ко л е д а  п р е з  2 0 1 1  г . , 

мисионерката  Катрин  Е .  Ким 
посети  дома  ми  и  се  срещна  с 

племенника  ми  брат  Алберт. 
Понас тоящем  той  по с ещава 
Цъ р к в а т а  Манми н  Д а в а о  с 
пр оп о в едни к  мисион е р кат а 
Ким  след  като  получи  голямо 
благоволение ,  когато  прочете 
„Словото на живота“ от Новини 
Манмин.

Mисионерката  Ким  ми  даде 
Mанмин  Днес ,  триме сечното 
с п и с а н и е  н а  Манмин .  То  е 
изключително интересно, защото 
съдържа  множество  знамения , 
чудеса и мощни дела, изпълнени от 
д-р Джейрок Лий. Тя ми представи 
също  книгите  на  д-р  Лий  като 
Посланието на Кръста, Мярката 
на Вярата, Heбето I и II и Ад.

Радост бликаше от сърцето ми 
и книгите ми даваха сили да водя 
добър християнски живот. Започнах 
също да се стремя да постигна 
сърцето на Господ. По този начин, 
бях разпалена от желанието за 
спасението на душите. Ето защо, 
изпратих книгите на моите синове, 
които живееха във Великобритания 
и  н а  п р и я т е л и т е  м и  в ъ в 
Филипините и в Близкия Изток. 
Когато  имат  въпроси  относно 
християнския живот, аз им помагам 
с помощта на мисионерката Ким.
Сега желая да предам ценното 

п о с л а н и е  н а  д у ш и т е  в ъ в 
Филипините  и  да  ги  поведа  в 
ръцете на Господ.

Писмо от 
Филипините
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