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На 17 април, 1987 г., 
бе публикувана първата 
книга и свидетелстващите 
мемоари на д-р Джейрок 
Л и й  О п и т в а н е  н а 
Вечния  Живот  преди 
Смъртта .  Сл е д в а т 
Посланието на Кръста, 
Небе и Ад. Към днешна 
дата  са  публикувани 
повече  от  100 книги , 
които  са  преведени  и 
разпространени в 427 
издания и 61 езика. Те 

представляват основата за повеждане на безброй души 
към спасение. 
Д-р Джейрок Лий, известен световен изцерител, 

страдал от много болести в продължение на седем 
години, но срещнал живия Бог и се излекувал от 
всички тях. Тъй като бил призован от Бог като пастор, 
той постил и се молил, за да бъде могъщ пастор. В 
отговор на неговите искрени молитви, Бог не само 
му дал тълкуване на Библията, но Му позволил да 
опознае Неговото безкрайно сърце и задълбочени 
и проницателни провидения. Книгата Проповеди 
включва сърцето и любовта между Бог и праотците на 
вярата, и Господ и Неговите ученици.
Изминаха 30 години от публикуването на първата 

книга – неговите свидетелстващи мемоари. В честване 
на 30тата годишнина, д-р Лий публикува книгата 
Сълзи, която съдържа сърцето на Бог, който култивирал 

човечеството, както и изповедите на онези, които 
осъзнали сълзите на Господ и пастора. 
Част I е озаглавена „Докато сълзите се превърнаха в 

радост.“ Тя включва очакванията на Бог за човешката 
култивация, когато я започнал; Неговите тъжни 
изповеди по време на процеса на култивация и 
изповедите на небесните архангели и праотци на 
вярата, които постигнали добри и красиви сърца.
Въпреки че трябвало да страда по време на този 

процес, Богът на любовта никога не се отказал от 
Неговия план да се сдобие с истински деца, с които да 
споделя вечна любов. Впоследствие спечелил красиви 
истински деца като Енох, Авраам, Йосиф, Моисей, 
Самуил, Давид и Илия от времето на Стария завет.
Част II е озаглавена „Любовта, от която никой не 

може да ни раздели.“ Тя съдържа любовта на Исус, 
който дошъл на земята, за да изпълни задължението 
като Спасител на душите и Неговата изповед на 
любов, която направил, за да утеши Бащата Бог, когато 
се качвал на Голгота с кръста на Неговото рамо. Тя 
включва също тъжната изповед на Неговите ученици, 
на които липсвал толкова много до последния момент 
на живота им и не се страхували от смъртта.
Част III е „Сълзите ще станат скъпоценни камъни и 

ще летят.“ Тя показва ревностното сърце на пастора, 
който иска да поведе безброй души към спасение, които 
вървят към Ада, макар и да излага себе си на опасност. 
Тя включва също тъжните изповеди на неговата 
страстна любов към Бог.
Заглавието на Част IV е „Сълзите са плод на славата“, 

което показва процеса на душите, които вървяли по 

пътя на смъртта, възползвайки се от възможността 
за спасение чрез пастора и тяхното пътуване, за да 
завземат Новия Ерусалим насила. Вярващите предлагат 
красиви изповеди с благодарност на Бог, който посветил 
Себе Си на ръководството им, за да станат души, 
блестящи като скъпоценни камъни.

140-те изповеди, включени в книгата, ще докоснат 
сърцата на читателите и ще ги изпълнят със Светия 
дух, сякаш се чува ясен и чист звук отгоре.
Продажбата чрез абонамент на Сълзи започна на 

29-ти март. За един ден, тя бе оценена на първо място 
в ежедневния списък на най-продаваните онлайн 
религиозни книги, а на втория ден бе класирана на 
първо място в ежедневните и седмичните класации. 
Можете да потърсите заглавието Сълзи на уебсайта 
на центъра за книги Kyobo и да я купите от там. От 
17 април, тя е налична в книжарниците в страната и 
електронната версия скоро ще бъде налична в Интернет. 

бе публикувана 108та книга Сълзи 
на д-р Джейрок Лий

В честване на 30тата годишнина от Проповядването на книгата,  

Д-р Джейрок Лий 
Пробуждащи духа 100 стиха 
поезия

Изповеди
Любовта и тъжната изповед 
за душите 
на Бог и Господ 

Пробуждащата духа поезия на старшия пастор д-р Джейрок Лий 

Сълзи, 
прониква в сърцето
„Аз съм ГОСПОД, Вашият Баща, който даде всичко с любов за човечеството.“
 – Изповед на Бащата Бог

„Ако чувстват сърцето Ми, ще почувстват любовта на Бащата. Ще им дам 
всичко.“
– Ревностната изповед на Господ

„Моето любимо и ценно паство, моля се винаги хората да не бъдат болни, да 
нямат трудности и да не се разстройват.“
– Дълбочината на любовта на пастора

„Как мога да съм толкова щастлив? Това е заради силата на пастора.“
– Изповед на един член, който се променил



В последното издание на Новини Манмин 
посочих, че според закона за изкупването на земята 
(Левит 25:23-27), Спасителят на човечеството на 
първо място трябва да е човек на духа, душата 
и тялото; и на второ място, Той не трябва да е 
потомък на Адам, който съгрешил. 
Нека днес да разгледаме третото и четвъртото 

изискване, както и причините само Господ Исус да 
може да ги изпълни, за да стане нашият Спасител.

1. Така е, защото Исус има духовната сила 
да победи врага дявол.
Спасяването на войници, взети за пленници 

на бойното поле, изисква сила за побеждаване 
на врага. В същия смисъл, спасяването на 
хората, които станали роби на врага дявол, 
изисква духовна сила, която може да победи 
врага. В духовното царство, силата произлиза от 
праведността. Така, както тъмнината е прогонена 
от светлината, хората могат да победят злите 
духове, принадлежи на тъмнината, когато живеят 
изцяло в светлината без никакъв грях.
Има  два  вида  грях :  първородният  грях 

и  самос тоя т елно  направени т е  г рехове . 
„Първородният грях“ се отнася до греховните 
качества, които са ни предадени от Адам и нашите 
родители, докато „самостоятелно извършените 
грехове“ се отнасят до греховете, които хората 
извършват по време на своя живот на този свят. 
Хората на този свят считат, че независимо колко 
порочно е сърцето на един човек, той не се счита 
за „грешник“, ако това сърце не извършва порочни 
дела. В духовен смисъл обаче, едно лице вече е 
грешник, ако има грях в сърцето си (1 Йоаново 3:15; 
Матей 5:28). Един човек, който е съгрешил на дело 
или в сърцето си дори и веднъж, няма силата, за да 
спаси човечеството.
Освен  това ,  всички  хора ,  родени  след 

прегрешението на Адам, са родени с първородния 
грях и извършват грехове по време на своя живот. 
От друга страна, Исус бил заченат от Светия дух 
и не е потомък на Адам. Ето защо, Исус бил роден 
без присъщия първороден грях и тъй като спазвал 

изцяло Божието слово от момента на Неговото 
раждане, Исус не извършил никакви грехове в 
Неговия живот на земята (Евреи 7:26; 1 Петрово 
2:22).
Следователно, Исус притежава силата да спаси 

човечеството от врага дявол и не е обвързан с 
проклятието на Закона, който гласи, че „надницата 
за греха е смърт“ (Римляни 6:23). Тъй като е 
безгрешен, Исус е способен да спаси всички 
грешници и с Неговата духовна власт може да 
управлява над всичко във вселената. 
Това условие на Закона на духовното царство 

се прилага не само за Исус, но и за хората на 
Бог, които вярват в Него. Всеки, който обича 
Бог и живее според Неговото Слово, притежава 
духовната сила така, че когато изгони врага дявол 
и Сатаната в името на Исус Христос, те нямат 
място пред него/нея, трябва да се предадат и да 
напуснат.
Изпитах това многократно. Преди да повярвам 

в Бог, винаги плащах за лекарства и посещения в 
болницата, защото страдах от различни болести 
в продължение на седем години. След като приех 
Господ обаче, аз живея според Словото и цялото 
ми семейство живее в безопасност и с добро 
здраве, без да ходим никога в болницата. 
Освен това, когато ръководя и се моля в името на 

Исус Христос, хората, страдащи от всякакъв вид 
неизличими и терминални болести, включително 
рак, левкемия, СПИН и много други, получават 
изцеление, безброй слепи, глухи и неми стават 
нормални, въглеродният моноксид изчезва и злите 
духове са прогонени.
Никой друг в историята на човечеството – с 

изключение на Исус – не може да удовлетвори 
изискванията, за да бъде Спасител. Всички 
хора, като Буда, Конфуций и Сократ, са родени 
с първородния грях като потомци на Адам; 
само Исус отговаря на изискванията, за да бъде 
Спасителят на човечеството.

2. Така е, защото Исус притежава любов, с 
която може да пожертва живота Си.
Ако един човек е наказан от закона поради 

неизпълнение на задължението си да изплати 
своя дълг, той може да избегне наказанието, ако 
богатият му по-голям брат изплати дълга от негово 
име. Цялото богатство на неговия брат обаче не 
би означавало нищо, ако той не обича брат си. 
Неговият брат може да изплати задължението му, 
когато го обича достатъчно, за да направи това, 
дори и претърпявайки загуби за себе си.
Земята може да бъде изкупена според закона за 

изкупването на земята, само когато най-близкият 
роднина на този, който е закупил земята, има 
желание да му/й помогне в своята любов. Същото 
е валидно за изкуплението на човечеството от 
греховете. 
Макар и Исус да отговаря на трите условия за 

Спасителя, Той не би могъл без любов да изкупи 
грешниците от греховете им. За да стане Спасител 
на човечеството се изисква да претърпи огромно 
страдание и нещастие, известно като „наказание 
чрез смърт“ от името на грешниците. Накрая 
Исус е третиран като най-лошият и най-грешният 

от престъпниците, подложен на всякакъв вид 
презрение и пренебрежение, разпънат на кръста и 
оставен да пролее цялата Си кръв и вода. 
Въпреки че има много начини за екзекуция 

на престъпниците, според закона на духовното 
царство, Спасителят, който трябва да спаси 
грешниците от греховете им, не само трябва да 
умре, но и да бъде разпънат на дървен кръст, за 
да се пролива кръвта Му докато умре. Галатяни 
3:13 гласи: „Христос ни изкупи от проклетията на 
закона, като стана проклет за нас; защото е писано: 
„Проклет всеки, който виси на дърво.““
Тук „проклетията на закона“ се отнася за 

духовния  закон ,  посочен  в  Римляни  6:23, 
„Надницата на греха е смърт.“ Така, както смъртта, 
проклетията на закона, настъпва за грешника 
според закона на духовното царство, начинът за 
спасение на хората от греховете им от Спасителя 
също трябва да бъде в съответствие със закона на 
духовното царство. Това означава Спасителят да 
бъде разпънат на дърво от името на прокълнатите 
грешници.
Същото се отнася и за проливането до смърт на 

кръвта на Спасителя. Левит 17:14 гласи: „Животът 
на всяка твар е кръвта й“, докато Евреи 9:22 ни 
напомня: „И почти мога да кажа, че по закона 
всичко с кръв се очистя; и без проливането на 
кръв няма опрощение.“ Тъй като „кръв“ означава 
същото като „живот“ в духовен смисъл, кръвта на 
Спасителя е необходима, за да бъде простено на 
грешниците и да получат живот.
Въпреки това, хората могат да бъдат спасени от 

греховете им не само чрез кръвта на един човек, 
висящ на дърво, но и чрез чистата и непорочна 
кръв, в която няма следа от греховни качества. За 
какво според Вас би умрял един безгрешен човек 
от такава брутална смърт в името на другите? 
Такова пожертвование е възможно само когато 

човек обича ближния си повече от собствения си 
живот. Той ще стане Спасител само когато обича 
грешниците достатъчно, за да поеме злочестото 
страдание на кръста от тяхно име. Показвайки 
такава любов на хората, Исус станал нашият 
Спасител (Римляни 5:7-8).
Братя и сестри в Христос, любовта на Бог е 

неизменна и не търси собственото благополучие. 
С тази любов, Бог отдал Неговия роден Син дори 
за непокорните грешници. Истинска е любовта, 
с която Исус пожертвал собствения Си живот за 
грешниците, които осмивали и разпънали на кръст 
своя Спасител.
Моля се в името на Господ всеки от Вас да 

разбере ясно, че само Исус е нашият Спасител, 
да приеме Исус Христос и не само да получи 
спасение, но и истинска вяра, и да поведе безброй 
други хора по пътя на спасението.
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„И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име, дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.“ 
(Деяния 4:12)

Старши пастор д-р Джейрок Лий
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2 Словото на живота - Посланието на кръста (9)

Защо Исус е нашият 
единствен спасител? (2)
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Любовта, записана в нашето сърце
Хората, които осъзнаят и запишат голямата любов на Бог в сърцето си, 
ще имат увереност във всяка ситуация и ще благодарят във всичко. 

Ще бъдем ръководени по най-добрия път, когато приемем, 
че Богът на любовта ни води (Притчи 3:6). 

Нека да видим какъв вид любов трябва да запишем в сърцата си, 
като хора, които са изкупени с цената на кръвта на Господ.

Както гласи Йоан 3:16: „Защото Бог толкова 
възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да 
не погине ни един, който вярва в Него, но да има 
вечен живот“, Бог имал милост към човечеството, 
което изпаднало в грехове и беззаконие и тръгнало 
по пътя на смъртта, и дал Своя единствен роден Син.

1 Йоаново 4:9-10 гласи: „В това се яви Божията 
любов към нас, че Бог изпрати на света Своя 
единороден Син, за да живеем чрез Него. В това 
се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, 
но че Той възлюби нас и прати Сина Си като 

умилостивение за греховете ни.“ Когато все още 
сме били грешници, Бог показал Неговата любов, 
като изпратил Своя Син Исус и позволил да умре на 
кръста заради нас (Римляни 5:8).
Като изпратил Неговия единствен роден Син 

на земята и Го превърнал в изкупителна жертва, 
Той изкупил всичките ни грехове и открил пътя за 
спасението. Въпреки това, Бог не бил способен да 
гледа Неговия единствен роден Син Исус и отвърнал 
лицето Си от Него, когато грешниците Го осмивали 
и Го разпънали на кръст. Той пролял много сълзи. В 

момента на Неговата смърт на кръста, сърцето на Бог 
Го боляло толкова много, че слънцето се затъмнило, 
земята се разклатила и скалите се разцепили. Бог ни 
дал живот, въпреки че понесъл толкова голяма скръб 
и ни позволил да Го наречем Баща.
Ето защо, спасените вярващи не трябва да 

забравят любовта на Бог, който дал безпощадно Своя 
единствен роден Син и записал дълбоко Неговото 
сърце в сърцата им. Те трябва да се опитат да станат 
Негови истински деца, които да споделят любов с 
Него завинаги.

„С Неговата любов Бог ми даде Своя единствен роден Син“

Богът на любовта не само ни спасил, но и 
подготвя величествено небесно място. Трябва да 
сме благодарни за това. Хората, които вярват в 
любовта на Бога и Господ и живеят в истината, 
ще получат небесни обиталища и награди 
според това, което са направили.
Важното е, че трябва да вървим в Светлината (1 

Йоаново 1:7), за да бъдем пречистени от всички 
грехове чрез силата на кръвта на Господ. Това 
означава да спазваме Словото, да го научим и да 
променим сърцата си. С други думи, трябва да 
се освободим от омразата, арогантността и гнева 
и да изпълним сърцата си с любов, скромност и 

любезност, които принадлежат на истината.
По този начин, след като човек приеме Господ, 

той трябва да отхвърли злото и да опита на 
дело да изпълни сърцето си с добрина и любов. 
Само тогава ще се счита за праведен (Яков 2:17, 
26). Само когато живеем в истината с вяра, ще 
получим всичко, което искаме. Душите ни ще 
преуспяват, всичко ще бъде добре за нас и ще 
получим добро здраве (3 Йоаново 1:2).
Йоан 14:2 гласи: „В дома на Отца Ми има 

много обиталища; ако не беше така, Аз щях 
да ви кажа , защото отивам да ви приготвя 
място.“ Господ, който възкръснал и се възнесъл 

на небето, подготвя небесни обиталища за 
вярващите, които живеят в истината и очакват 
деня, когато Той ще споделя любов с тях на 
Небето. Ако осъзнаят любовта на Господ, няма 
да се стремят към света, няма да извършват 
грехове,  няма  да  желаят  или  да  изпитват 
привързаност към света заради своята вяра в 
славата на Небето.
Следователно, нека да обичаме Бог от все 

сърце, с цялото си съзнание, преданост и с 
целия си живот, за да отидем на най-хубавото 
обита лище ,  Новия  Еруса лим ,  където  да 
споделяме любов с Бог завинаги.

„С любов, Бог подготвя обиталище на небето за мен“

Въпреки че Богът на любовта иска да спаси света, 
пътят на сасението нямаше да бъде открит, ако Исус 
не беше изпълнил Божията воля. Въпреки това, 
Исус познавал добре сърцето на Бог, който обича 
много човечеството. Той имал желание да поеме 
всички грехове на света върху Себе Си и да стане 
нашето изкупление. Затова приел всички страдания 
за нас.
Когато хората, които били Негови творения, 

Го плюели; подигравали Му се и Го бичували; 
разкъсали дрехите Му и Го разпънали на кръста, 
Той бил в състояние да ги унищожи веднага на 

място. Бил способен да причини огън върху тях 
от небето и да извика небесната армия, за да ги 
унищожи. Въпреки това, Той поел всички ужасни 
страдания на разпъването на кръста, за да изпълни 
провидението за спасение на човечеството.
Той бил роден в обор, за да могат хората, които 

не били нищо повече от животни, да възстановят 
загубения образ на Бог и да изпълнят задълженията 
си (Еклесиаст 3:18; 12:13-14). Също така, Той тръгнал 
по пътя на бедността, за да ни изкупи от бедността 
и да ни направи богати (2 Коринтяни 8:9). 
Съществувал под формата на Бог (Филипяни 

2:6), но бил пронизан и наранен заради нашите 
пороци и грехове. Поел наказанието, бил бичуван 
и пролял кръв, за да се радваме на мир и да бъдем 
освободени от всички болести (Исая 53:5-6; Матей 
8:17; 1 Петрово 2:24). Като носил короната от тръни, 
Той ни изкупил от греховете, извършени в нашите 
мисли и ни позволил да носим златни небесни 
корони.
По този начин хората, спасени от Исус Христос, 

трябва да пазят в сърцето си Неговото лице, 
покрито с кръв и Неговите очи на любов за душите, 
и да благодарят във всичко.

„В Неговата любов Господ даде Своя живот за мен“
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Роден съм в семейство, чийто 
ч л е н о в е  о б и ч а т  к о р е й с к а т а 
т радиционна  музика .  Когато 
завърших 12ти клас на Националната 
гимназия за традиционни изкуства, 
бях насочен към съботната служба 
и службата за възхвала на Манмин. 
Получих вяра в живия Бог, докато Го 
възхвалявах. Започнах да посещавам 
Централната църква Манмин и да 
свиря заедно със състава за корейска 
традиционна музика Serem. Въпреки 
това ,  след  като  постъпих  във 
факултета за корейска традиционна 
музика на университета Chung Ang 
през 2006 г., аз обичах светските 
удоволствия с приятели и спазвах 
само Божия ден. 
След армията се върнах в училище, 

където имах много представления 
и намерих повече приятели. Ето 
защо, прекарвах много дни в пиене 
на алкохол и излизания. Оправдавах 
себе  си  с  мислите ,  че  обичах 
музиката, но с част от сърцето си 
мислех, че няма спасение за мен, 
когато старшият пастор страстно ни 
моли да се откажем от греховете със 
сълзи.
В края на 2011 г., преди моето 

завършване, реших да водя праведен 
живот с вяра. Спрях да пия, да пуша 
и да имам връзки с противоположния 
пол. Не знаех как да се моля, но 
ходех на събранията Данаил всяка 
вечер и се молех за Божията милост 
върху мен. В третия понеделник на 
декември, получих благоволението 
за разкаяние. Проливах сълзи и носът 
ми течеше от разкаяние. Бях убеден, 
че ми е простено. Изпитвах голяма 
благодарност.
След това животът ми се промени 

и  з а поч на х  д а  п р а в я  в си ч ко 
възможно, за да се подновя. Когато не 
успявах да спазвам обещаното и се 
препъвах, аз се разкайвах веднага и 
предлагах моето сърце в специалните 
и з п ъ л н е н и я  н а  с ъ с т а в а  з а 
традиционна корейска музика Serem, 
за да се отплатя за благоволението.
След завършването, продължих 

с много изпълнения и постъпих в 
училище за висше образование през 
2014 г. Не беше толкова лесно за 
мен, който бях учил само музика, 
но направих всичко възможно, за да 
стана източник на помощ за Божието 

царство в бъдеще. В следващите 
две години, аз се опитах да служа 
на моите приятели и студенти от 
факултета за музикално образование, 
като президент на асоциацията на 
студентите. 
На 29 юли, 2016 г., непосредствено 

преди  завършването,  прочетох 
с ъобщение то  з а  на знача ване 
на  преподавател  по  корейска 
флейта във висшето училище за 
национални традиционни изкуства. 
Не възнамерявах да ставам учител, 
но помислих, че длъжността беше за 
мен. Това беше рядка възможност, 
з ащо т о  н ямаше  наби р а не  з а 
длъжността през последните 23 
години.
Изолирах се от света и прекратих 

всички  публични  изпълнения . 
Започнах да се подготвям за теста. 
Всяка вечер се молех в църквата. 
Подготвих  се  за  теста  като  се 
упражнявах от 2 или 3 до 4 часа 
сутринта. Устните ме боляха от 
толкова практика и флейтата ми 
бе покрита с кръв. Въпреки това, 
мислех, че старшият пастор щеше да 
бъде щастлив, ако постигнех целта. 
На 20 януари, 2017 г., бяха съобщени 

за главията  на  песните ,  които 
трябваше да подготвим за теста. 
Имаше два теста и от кандидатите се 
изискваше да имат удостоверение за 
второ ниво за учител в гимназията 

и за трето ниво от теста за корейска 
история. Имах тези удостоверения. 
Ретроспективно, всичко това беше 
Божието ръководство. Длъжността 
за учител по флейта стана свободна 
в  правилния  момент  на  моето 
завършване. Нямаше да мога да 
издържа теста, ако се бях записал в 
училището следващия семестър или 
не бях написал дисертацията навреме 
и бях завършил по-късно.
На 27 януари получих молитвата 

на старшия пастор с теста в моето 
сърце, когато отидох в неговия дом по 
време на празниците за Лунната нова 
година. На 11 февруари издържах 
писмения и практическия тест. На 
14 февруари издържах втория тест, 
който се състоеше от съставяне 
на план за урок, симулиране на 
преподаване и задълбочено интервю.
Бог беше с мен и се чувствах 

удобно, сякаш се забавлявах вкъщи. 
Два дни по-късно, получих текстово 
съобщение  с  поздравление  от 
училището. Длъжността беше моя. 
Коленичих пред Бог и отправих 
молитва на благодарност.
Аз съм единственият учител по 

флейта в цялото средно и висше 
училище за национални традиционни 
изкуства .  Освен  това  съм  най-
младият учител на тази длъжност. 
Получих също квалификацията 
з а  д ъ рж а в е н  с л у ж и т е л  к ъм 
Министерство на културата, спорта 
и туризма. Поздравиха ме много 
артисти и певци, моите учители, 
приятели ,  членовете  на  моето 
семейството и близките ми. 
Благодаря на Бог, който ми даде 

големи благословии, спаси ме, когато 
бях по пътя към смъртта и ми даде 
надежда за Новия Ерусалим. Алилуя!

Излизах с моите приятели, но винаги изпитвах празнота. Чудех се защо съм 
родена, защо съществувам и дали наистина има истинска любов.
През април, 2016 г. дякон Ачрамон ме заведе в църквата Чианг Рай Манмин. 

Почувствах сърдечна любов от членовете в църквата. Осъзнах също целта на 
моя живот, докато слушах проповедта на старшия пастор д-р Джейрок Лий по 
GCN. По този начин получих надежда да живея според Божията воля. Спазвах 
Божия ден и всяка вечер се молех на събранието за молитва Данаил. Започнах 
да говоря на езици и получих пълнотата на Светия дух. Харесваше ми да се моля. 
През август бях излекувана от стомашно нарушение, от което страдах хронично и 
през септември изчезна дори главоболието ми. 
Щастлива съм да водя християнски живот. Докато се молех страстно, осъзнах 

колко порочна бях, разкаях се за това, че не разбирах добре другите, които 
критикувах и бях егоцентрична. Успях да отстраня тези пороци. Заведох също 
моите приятели и колеги в църквата и се радвам да водя с тях живот, изпълнен с 
вяра.
Благодаря на Бог и на Господ, който ми позволи да срещна истинския пастор, 

да осъзная колко съм ценна и да получа истинско щастие. Благодаря също на 
Старшия пастор, който се грижи за мен със Словото на живота. Отдавам също 
сърдечна благодарност на пастора Джейуон Лий, който ръководи моята църква и 
на членовете на семейството му за тяхното посвещаване на църковните членове.

„Радвам се, че 
осъзнах колко 
съм ценна“

Сестра Джинтра Сей, на 20 години, 
църква Чианг Рай Манмин, 

Тайланд

Дякон Джионгуу Ю, на 31 години, Мисия на младите възрастни, Централна църква Манмин

„Като член на групата за сценични изкуства, 
аз тичам ревностно за Божията слава“
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