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Винаги бях с около 
20  см  по -н ис ък  о т 

моите връстници 
в  д е т с к а т а 
г р а д и н а 
м а н м и н ,  в 
о с н о в н о т о 
училище и в 
г и м на зи я т а . 
толкова бях 
м а л ъ к ,  ч е 
приятелите 
ми казваха, 
ч е  с ъ м 
с л а д ъ к  и 
понякога ме 

пов д и г а х а . 
т о в а 

н а р а н я в а ш е 
гордост та ми, 
но се опитвах да 

н е  о б р ъ щ а м 
внимание, защото 
не исках да се 
тревожа.

майка ми, дякон Янгмун Ким често казваше 
„Съжа л я ва м“  и  н я кол ко  п ът и  ме  вод и  в 
болницата. Диагностицираха ме с недоразвитост 
и лекарите казаха, че нямаше да стана по-висок, 
защото растежните плочки на костите 
ми бя ха зат ворени.  Когато завърши х 
гимназията, бях висок 128 cm (малко над 4ft) 
и тежах 28 кг. Повечето от приятелите ми 
бяха около 160 см. Изглеждаше сякаш бях 
най-малкият им брат до тях.

През февруари 2014 г. майка ми ме заведе в 
болницата. Останах там в продължение на 5 
дни и ми направиха подробни изследвания. 
резултатът беше същият. Лекарят каза, че 
нямаше да порасна, защото тялото ми не 
произвеждаше хормон на растежа. Страхувах 
се, че щях да остана нисък до края на живота 
ми. 

майка ми се молеше за мен със съжаление. 
Един ден предложи да получа молитвата на 
старшия пастор д-р Джейрок Лий. Ходех на 
църква от ранно детство и бях видял голям 
брой членове да получават изцеление и 
отговори на своите молитви. Никога обаче 
не си представях да порасна чрез молитвата, 
защото растежните плочки на костите ми 
вече бяха затворени.

На 1 януари, 2015 г., след новогодишната 
служба, майка ми и аз отидохме при старшия 
пастор и получихме неговата молитва. майка 
ми се моли със сълзи за мен след молитвата, 

сякаш беше нейна вина. тя беше вярна на Бог за 
мене като се молеше, проповядваше евангелието 
и изпълняваше добре задълженията си.

През февруари с мен се случи нещо изумително. 
майка ми измерваше често колко съм висок и в 
този ден бях пораснал с 3 см, достигайки 131 см 
височина. майка ми каза, че всичко бе възможно 
с Божията сила и често ходеше при старшия 
пастор, за да получава неговата молитва за мен с 
вяра. През декември, 2016 г., бях висок 140 см и 
през май 2017 г. бях висок 151 см.

През юли ме болеше кръста и отидох на 
ортопед. там също се случи нещо изумително. 
Лекарят прегледа моето рентгеново изследване 
и попита на колко години съм. той добави, че 
растежните плочки на костите ми бяха отворени. 
молитвата на старшия пастор ме излекува от 
недоразвитост!

Сега сме януари 2018 г. и аз съм висок 160 
см (5’3”). Изумително е, че раста физически. 
Лекарите в болниците казваха, че растежните 
плочки на костите ми бяха затворени и аз нямаше 
да порасна. Плочките обаче се отвориха и аз 
станах с 32 см по-висок!

това послужи като голямо преживяване на 
вярата за мен. Осъзнах любовта на Бог, за когото 
нищо не е невъзможно. Вярвам, че ще продължа 
да раста и отдавам всички благодарности и слава 
на живия Бог.

Брат Джейджин Лий, на 20 години, Мисия на младите възрастни

Сестра Уи Ной, на 81 години, 
църква Чианг Рай Манмин, Тайланд

„Гърбът ми беше 
изправен след 51 

години!“

„Растежните ми плочки на костите 
бяха затворени поради недоразвитост, 

но се отвориха и пораснах 
на височина с 32 см!“

Получих инсулт след раждане на детето 
ми и здравето ми от тогава непрекъснато се 
влошаваше. По-лошото е, че гърбът ми беше 
извит под 45 градуса на 30-годишна възраст. 
млада жена в тридесетте вървеше приведена с 
извит гръб; това бях аз. Притеснявах се от хората. 
Не бях в състояние да вървя бързо, да правя нещо 
на крак или да извършвам трудни действия. 
Винаги разчитах на чужда помощ. 

Исках да живея като другите хора. Лекуваха 
ме в много болници, но нищо не помагаше. С 
течение на времето се отказах. Все още исках 
обаче да бъда нормална, когато виждах хора да 
стоят изправени.

В края на ноември, 2016 г. една приятелка ме 
заведе в църквата Чианг рай манмин. За първи 
път отивах на църква, защото моите праотци 
и семейството ми бяха будисти. Въпреки това, 
изпитах топлина и удобство, сякаш се намирах 
вкъщи, а не на непознато място. Особено по време 
на службата за възхвала и боготворене, получих 
неизпитвано до тогава усещане за мир и радост.

Приятелката ми свидетелства, че бе излекувана 
от болка в гърба и стомаха чрез могъща молитва 
с кърпичка (Деяния 19:11-12). тя каза също, че 
гърбът ми можеше да се изправи, ако получа с 
вяра молитвата с кърпичка, на която се беше 
молил д-р Джейрок Лий, старши пастор на 
Централната църква манмин.

На 11 декември, 2017 г., получих вяра и помолих 
пастора Джейуон Лий от църквата Чианг рай 
манмин да се моли за мен с кърпичка. За моя 
изненада, гърбът ми се изправи малко след 
молитвата. Бях изумена! Получих молитвата още 
няколко пъти след това. гърбът ми постепенно се 
изправяше и накрая се коригира напълно!

гърбът ми беше превит в продължение на 51 
години, но накрая се изправи на 80-годишна 
възраст. Сякаш беше сън. Отдавам всички 
благодарности и слава на Бог!

Снимка Височината на брат Джейджин Лий през годините

Брат Джейджин Лий е висок 128 см и тежи 28 кг, 
когато завършва гимназията. 

Януари  Февруари              Декември  Май  Януари

Мерна единица (см)



Исус,  кой т о  дош ъ л  на  т ози  свя т  к ат о 
Спасителят на човечеството, произнесъл 
н я кол ко  д у м и ма л ко  п ред и  да  и зд ъх не 
на кръста и тези думи са известни като 
„Последните думи на кръста.“ той искал да 
посади духовния живот в хората дори до 
последния Си момент на кръста. Нека днес да 
разгледаме четвъртите, петите и шестите думи 
на Исус, произнесени на кръста.

Четвъртите думи: „ИЛИ, ИЛИ, ЛАМА 
САВАХТАНИ?“

Д у м и т е  на  Исус:  „ И Л И,  И Л И,  Л а м а 
СаВаХтаНИ?“ в матей 27:46, в превод 
означават „БОЖЕ мОЙ, БОЖЕ мОЙ, ЗаЩО 
СИ мЕ ОСтаВИЛ?“ 

Исус не произнесъл тези думи на Бог под 
формата на горчиво оплакване или за да изрази 
вербално мъчението Си. В действителност, в 
думите му е въплътено изключително важно 
духовно значение.

По онова време били изминали шест часа, 
откакто Исус бил закован и разпънат на 
кръста (марко 15:25-34). Въпреки че нямал 
достатъчно сили, той пак „извикал високо.“ 
Исус направил това, за да напомни на всички 
хора и да ги накара да разберат защо Бог го 
изоставил и защо трябвало да бъде разпънат 
на кръста.

Исус бил разпънат, за да изкупи хората от 
греховете им. тъй като всички хора трябвало 
да бъдат изоставени от Бог в съответствие с 
проклятието на закона, Исус бил прокълнат 
и изоставен от Бог вместо нас. За да напомни 
на всички хора за това, „Исус викал на висок 
глас.“

Освен това, Исус „викал на висок глас“, 
защото безкраен брой хора все още обичали 
света и вървяли по пътя на смъртта, въпреки 
че Бог се отказал от Неговия роден Син за 

грешниците. Исус искал всички души да 
научат причината, заради която бил разпънат, 
да  го п риемат като свой Спаси тел и  да 
спечелят вечен живот. Поради тази причина 
Исус извикал на висок глас: „ИЛИ, ИЛИ, 
Лама СаВаХтаНИ?“

ако вярваме от сърце, че Исус бил изоставен 
от Бог и разпънат заради греховете ни, всеки 
от нас не трябва повече да живее сред грехове, 
а да води праведен живот и да стане Негово 
дете, което може да каже на Бог „Отче.“ Ние 
трябва също да разпространяваме старателно 
посланието на кръста, за да поведем към пътя 
на спасението всички тези души, които вървят 
по пътя на смъртта.

Петите думи: „Жаден съм.“
Когато един човек кърви много, той изпитва 

огромна жажда. можете ли да си представите 
каква жажда изпитва л Исус,  докато бил 
за кова н и  ра зп ънат  на  к р ъс та  в  су хо т о 
време на Израел под изгарящото слънце в 
продължение на часове? Да, Исус страдал 
не само от физическа жажда; в думите му 
„Жаден съм“ има духовно значение. те имат 
духовен смисъл, призовавайки всеки от нас 
да погаси жаждата му, като върне цената за 
Неговата кръв.

Как можем „да върнем цената за кръвта на 
Исус“? тъй като Исус пролял кръвта Си, за да 
спаси всички хора, грешниците, ние трябва 
да търсим и да проповядваме евангелието на 
всички онези, които иначе ще завършат в ада. 
Освен да проповядваме „пряко“ евангелието 
на невярващите, ние можем „непряко“ да 
разпространяваме евангелието, като се молим 
за спасението на душите и отдадем дарения на 
Бог за мисионерска работа.

Когато Исус казал: „Жаден съм“, някои хора 
наблизо натъкнали на исопова тръст една гъба 
натопена в оцет, и я поднесли до устата му. 
Исус получил киселото вино не за да утоли 
жаждата си, а за да изпълни духовния закон, 
съдържащ се в пророчеството от стария завет 
(Псалми 69:21), „И в жаждата ми ме напоиха с 
оцет.“

Пол у чаването на к исело вино от Исус 
свидетелства, че Исус го изпил и направил 
възможно ние да пием прясно вино. „Киселото 
вино“ символизира закона от Стария завет, 
докато „прясното вино“ означава закона на 
любовта от Новия завет, изпълнен от Самия 
Исус.

Според закона от Стария завет, всички 
грешници трябвало да бъдат наказани за 
греховете им и изкуплението на греховете 
им било постигнато чрез кръвта на животни, 
които жертвали за Бог. тъй като Самият Исус 
станал изкупителна жертва и ни спасил от 
проклятието на закона с Неговата смърт на 
кръста, Исус „получил киселото вино“ за нас.

Ет о  з а що,  ще  пол у ч и м  оп р ощен ие  з а 
греховете ни, когато вярваме в Исус Христос и 
се покаем за нашите грехове от все сърце. това 
означава „пиенето на прясно вино“ и за да ни 

изясни този факт, Исус казал „Жаден съм“ и 
получил Сам киселото вино.

Шестите думи: „Свърши се!“
Йоан 19:30 гласи: „а Исус като прие оцета 

рече: Свърши се, и наведе глава, и предаде 
дух!“ Като казал „Свърши се!“, Исус имал 
п редви д как изпълни л п рови дение то за 
спасение на човечеството и как изпълнил 
закона с любов.

„Защото заплатата на греха е смърт“ (римляни 
6:23), всички грешници трябва да получат 
наказанието на смъртта и да отидат в ада. 
Божите деца трябвало да убиват от дълго 
време добитък или овце и да жертват кръвта на 
животните за опрощение на греховете им, но 
Исус изкупил нас, грешниците от проклятието 
на закона, като предложил Себе Си, за да бъде 
разпънат на кръста (Евреи 7:27).

Стъпките, които Исус предприел, за да изкупи 
хората от греховете им, били постигнати чрез 
Неговата невъобразима и необяснима любов 
от огромна степен. Ценният Син на Бога 
дошъл на този свят, изтърпял мъчението да 
бъде арестуван и бичуван от самите грешници 
с положена корона от тръни на главата му и 
прободени с пирони ръце и крака.

Ние сме получили правото да отидем на 
Небето чрез вярата ни в Исус Христос, който 
преодолял смъртта в Неговата прекрасна 
л ю б о в  и  п оже рт ву ва н и е  з а  н а с .  Ка к в о 
трябва да направим тогава? тъй като Исус 
изпълнил цялото Божие провидение с любов 
и пожертвувание и станал Цар на царете и Бог 
на боговете, ние, които сме спасени от Него, 
трябва също да изпълним цялата воля на Бога.

Божията воля за нас е съвършена праведност 
и преданост. Ние трябва да получим деветте 
плодове на Светия дух, да постигнем духовна 
любов и да изпълним Блаженствата. Както той 
ни казал, ние трябва да сме Божия свидетел 
на всеки ъгъл на земята и да положим всички 
усилия за спасението на душите. Само тогава 
можем да завършим подготовката ни като 
Негова булка, да изпълним изцяло всяко от 
нашите, отдадени от Бога задължения и в 
деня на Неговото завръщане да му признаем: 
„Свърши се!“

Братя и сестри в Христос, чрез разбиране 
на духовното значение на „Последните седем 
думи“ на Исус и запазването им в сърцето Ви, 
аз се моля в името на господ всеки от Вас да 
има праведен живот според Бог и да живее 
завинаги с господ на най-красивите небесни 
обиталища.
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„а около деветия час Исус извика със силен глас: „ИЛИ, ИЛИ, Лама СаВаХтаНИ?“ сиреч: БОЖЕ мОЙ, БОЖЕ мОЙ, ЗаЩО СИ мЕ ОСтаВИЛ?“ (матей 27:46).
„След това, Исус, като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне писанието рече: Жаден съм. а като беше сложен там съд пълен с оцет, 
натъкнаха на исопова тръст една гъба натопена в оцет, и я поднесоха до устата му. а Исус като прие оцета рече: Свърши се…“ (Йоан 19:28-30).

Старши пастор д-р Джейрок Лий
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3 съвета за проповядване на вангелието
Преди Неговото възнесение, възкръсналият Господ казал на Неговите любими ученици, 

„Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, 
и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, 

и до края на земята.“ (Деяния 1:8). 
Ако сте получили Светия дух, Вие имате задължението за евангелието 

и трябва да проповядвате тези добри новини на много хора. 
Днес ще научим три практични съвета за по-добро разпространяване на евангелието.

Само когато имате пълнотата на Светия дух 
в сърцето си, можете да отидете при хората 
с вяра и смело да проповядвате евангелието. 
Ето защо е много важно да получите 
пълнотата на Духа.

В Деяния 4 свещениците, капитанът 
на охраната на храма и садукеите били 
смутени много от Петър и други апостоли, 
защото обучавали хората и оповестявали за 
възкресението на Исус от мъртвите. Накрая 
ги хвърлили в затвора. На следващия ден 
ги закарали на площада и започнали да ги 
разпитват: „С каква сила или в името на 
какво направихте това?“ В тази непреодолима 
ситуация, апостол Петър, изпълнен със 
Светия дух, смело проповядвал евангелието 
и свидетелствал, че Исус е единственият 
Спасител за хората.

Когато д я кон Стефан п роповя д ва л 

Божието слово с мъдростта и Духа, никой 
не можел да противостои на това (Деяния 
6:10). В пълнотата на Светия дух, той видял 
господ да стои от дясната страна на Бог, 
свидетелствал за това и бил измъчван (Деяния 
7). С други думи, когато сте изпълнени със 
Светия дух, можете да правите неща, които 
удовлетворяват Бог. 

В този случай, пълнотата на Духа Ви 
обзема, когато се молите. ако станете 
изпълнени с Духа чрез страстна молитва, 
можете да преминете физически ограничения 
и всички мисли. Ето защо, макар и да се 
намирате в заплашителна или трудна 
ситуация, можете да се радвате на свобода в 
истината и да бъдете ограничени от проблема.

Въпреки това, ако не се молите, ще бъдете 
ограничени от плътски лимити и ще виждате 
само реалността пред Вас. Когато виждате 

реалността, ще правите всичко не с вяра, а от 
човешки съображения. Ето защо, трябва да се 
молим непрестанно и със страстни молитви 
от сърце.

много е важно също да слушаме какво 
казва Духът и да обръщаме внимание на 
настояванията му. Би било голяма загуба, ако 
сте направили нещо против Божията воля, 
докато сте мислили, че сте работили усилено 
за царството на Бог. Какво би станало, ако 
трябва да реализирате един план, създаден 
с човешки мисли или стереотипи, докато 
сте мислили, че е според Божията воля? 
Каква загуба би било това! Ето защо, трябва 
да слушате какво Ви казва Светият дух, да 
спазвате това, което Ви казва и да му се 
подчинявате без лични мисли. тогава ще 
изпитате ръководството на Светия дух и ще 
получите плодове, които удовлетворяват Бог.

Трябва да сте изпълнени със Светия дух и да имате страст.

1 Йоаново 3:21-22 гласи: „Възлюбени, ако 
нашето сърце не ни осъжда, имаме дръзновение 
спрямо Бога: и каквото и да поискаме, 
получаваме от Него, защото пазим заповедите 
му и вършим това що е угодно пред Него.“

марко 16:20 гласи: „а те излязоха и 
проповядваха навсякъде, като им съдействаше 
господ, и потвърждаваше словото със 
знаменията, които го придружаваха. амин.“ 
Когато господ работи с нас, можем да 
потвърдим Словото чрез знаменията, които 

следват. тоест, за да изпълним нашето 
задължение като хора, които разпространяват 
Божието слово по-добре, ние трябва да 
използваме силата на Бога като станем 
праведни.

Ние живеем в крайното време на порочното 
поколение, което се съмнява в Бог, въпреки че 
вижда ясни и недвусмислени признаци. Само 
когато получаваме Божията сила можем да се 
издигнем, да блестим и да поведем много хора 
по пътя на спасението. Когато сме способни 

да направим това, ще чуем хората да казват: 
„Виждайки твоя живот и слушайки твоето 
свидетелство, мога да вярвам в живия Бог и 
небесното царство.“ Ще получим признанието 
на хората навсякъде, когато ни е дадена 
възможност да разпространяваме Словото и 
по-късно ще получим величествено място на 
небето.

Ето защо, нека да имаме стабилна вяра, да 
се молим с вдъхновението на Светия дух и да 
удовлетворим Бог.

Трябва да станете праведни и да придобиете силата.

Колосяни 1:23 гласи: „ако останете основани 
и твърди във вярата, и без да се помръднете 
от надеждата, открита вам в благовестието, 
което сте чули, и което е било проповядано 
на всяка твар под небесата, на което аз 
Павел станах служител…“ Когато слушате и 
практикувате Божието слово, без съмнение ще 
изпитате Божия допир. Когато продължавате 
да изпитвате Неговите дела, те ще помогнат да 
увеличите вярата си и ще стоите върху скала 
от вярата (матей 7:24). тогава ще можете да 
проповядвате евангелието с добре установена 
вяра.

Например, ако сте изпитали делото на 

изцелението на Бог, проповядването Ви ще е по-
убедително. Дори когато някой Ви противоречи, 
Вие ще свидетелствате непоколебимо за 
евангелието. С тази вяра можете да помогнете 
на невярващите, които искате да покръстите, за 
да изпитат делото на Бог. 

апостол Павел изпитал преследванията на 
евреите и на неевреите, когато проповядвал 
евангелието. той обаче изобщо не правил 
компромиси и пазил стабилна вярата си, 
защото самият той изпитал ясно Божието дело 
(галатяни 6:17).

Причината, заради която учениците на 
господ могли да станат мъченици, докато 

проповядвали евангелието, е също, че те самите 
видяли възкръсналия господ (1 Коринтяни 15:4-
8). тяхната вяра в Неговото възкресение и в 
това, че бил Христос, никога не се разклатила, 
дори когато някои се съмнявали и повдигнали 
въпроса как възкръснал от мъртвите.

Ето защо е от голямо значение да имате 
стабилна вяра, установена въз основа на 
преживявания с вяра, за да проповядвате 
евангелието мог ъщо като свидетел на 
господ. Нека да притежаваме жива вяра чрез 
преживявания и дела на вярата, да стоим на 
скала от вярата и да гледаме на всичко през 
очите на истината.

Трябва да имате добре установена вяра и да стоите на скала на вярата.
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В подготовката за новогодишната 
проповед, преп. д-р Сууджин Лий, 
утвърден енорийски пастор, ръководи 
събранията с жените в областта, 
подобластта и ръководителите на 
отдели през декември 2017 г. и януари 
2018 г., за да насърчи чувството им за 
отговорност и да повиши ентусиазма 
им за спасението на душите. Сред 
лидерите бяха избрани „най-добрите“ за 
кампанията за посещения и всяка сряда 
и четвъртък те се събираха и се молиха 
в 11 ч. сутринта и след това посещаваха 
и разпространяваха евангелието до 16 ч. 
следобед.

В резултат на това, лидерите получиха 
изобилни плодове за спасението на 
душите, изцелението и изпитаха 
любовта на Бог. те изпитаха също радост 
и щастие, идващи отгоре, когато видяха 
обновлението на душите. Продължиха 
да се изповядват, благодарение на Бог, 
който им даде възможности.

С т а р ш и  д я к о н 
Янгсук Лий, областна 
р ъ к о в о д и т е л к а  н а 
Енория 32, каза: „Бог 
ни даде много радост и 

щастие, когато посетихме душите. 
Страдах от менопаузни симптоми 
и те изчезнаха, когато проповядвах 
любовта на Бог на душите. Също 
така, членовете на моето семейство 
започнаха да ходят на църква!“

Дякон Куинам Ким, ръководителка 
на  о тде л  на  Енори я  30 ,  к а з а : 
„Сърцето ми се сви заради плахия 
ми характер и беше вцепенено към 

всичко. Вярата ми беше инертна и 
без развитие. Когато се разкаях и 
участвах в кампанията за посещения, 
изпитах утехата на Светия дух и 
възстанових първата си любов към 
душите. Вярата ми отново стана 
страстна!“

С т а р ш и  д я к о н 
Хиосуук Лий, областна 
ръководителка на Енория 
19,  ка за :  „Ч ленове т е 
н а  м о я т а  о б л а с т  с е 

обединиха и се изпълниха с любов за 
душите. Един ръководител на отдел 
изпита финансови благословии в 
работата на нейния съпруг. аз също 
бях благословена да заведа сестра 
ми на църква и сега я посещава 
щастлива.“

р ъков од и т е л и т е  м ъже  с ъщо 
участваха активно в кампанията за 
посещения. те посещаваха хората 
след работа, преди или след службата 
в четвъртък и в неделя. Дякон 
Дюксиоп Ким, ръководител на отдел 
на Енория 23, каза: „Посетих една 
възрастна двойка. И двамата бяха 
обезпокоени заради заболявания 
и семейни проблеми. те дойдоха в 
църквата след нашето посещение и се 
развеселиха. Почувствах се щастлива, 
когато ги видях. В действителност, 
въпреки че имам заета програма, аз 
съм много благодарна за това, че мога 
да работя за господ чрез кампанията 
за посещения и съм изпълнена с 
повече благоволение и Дух.“

◆

От 2010 г., църковните лидери 
изпитват голямата и специална 
любов на Бог, господа и пастора, 
ко й т о  г и  оч а к в а  т ър п е л и в о. 
Любовта ,  която изпитват,  им 
позволява да разпространяват 
евангелието със сърце, изпълнено 
с по-голямо желание от преди.

С т а р ш и  д я к о н 
Суджа Лий, областна 
ръководителка на Енория 
5,  ка за:  „Н якои хора 
о т к а за ха  да  о т воря т 

вратите за нас, но ние се молихме за 
тях и продължихме да ги посещаваме 
с вяра в тяхното обновление. това 
е любовта, получена от Бог, господ 
и пастора. Чувствам се благодарна, 
когато видя хората отначало да се 
държат нелюбезно и накрая да се 
обновят и да ходят на църква.“

С т а р ш и  п а с т о р 
Я н г о к  Ю н ,  о б л а с т н а 
ръководителка на Енория 9 
сподели: „тъй като вярвах 
в сърцето на пастора, който 

счита една душа за по-важна от целия 
свят, не бях в състояние да изоставя 
нито една душа, макар и някои хора 
да имаха закоравели сърца. Стремях 
се да поведа повече души по пътя на 
спасението, постигайки сърцето на 
господ. Сега се старая повече да бъда 
праведна.“

Бог се трудеше с онези ръководители, 
които бяха посветени на посещения и 
покръстване. В резултат на това, много 
хора се регистрираха или се върнаха 

в църквата. Брат Джейхуун, Енория 
22, спря да ходи на църква, защото се 
премести на отдалечено място. той 
каза: „Скоро имах затруднения по 
многобройни причини в работата и 
с другите хора. Често се успокоявах 
като слушах проповедите на старшия 
пастор д-р Джейрок Лий по интернет. 
По времето, когато реших отново да 
ходя на църква, получих телефонно 
обаждане от един ръководител на отдел 
в областта, където живях преди!“ той 
изпитва благодарност и живее щастливо 
своя живот, изпълнен отново с вяра.

◆
Дякон Наталия Им, заместник 

ръководителка на руско-говорещия 
о тдел  на  енори я т а  в  ч у жби на , 
каза: „Получих вяра по време на 
изцелението на моя отдел, когато 
приех молитвата на старшия пастор 
през декември 2017 г. Посетих хората 
в ансан, където живееха много 
руснаци и проповядвах евангелието, 
показвайки снимки на могъщите 
дела, представени в нашата църква. 
Бог ми позволи да срещна много хора, 
които се регистрираха в църквата, 
въпреки че живееха далече от нея. 
Петима от тях получиха молитвата 
на  бла г ослови я т а  по  време  на 
Новогодишната служба и пред тях се 
откриха възможности да бъдат наети 
на работа!“

Н е к а  д а  о т д а д е м  в с и ч к и 
благодарности и слава на Бог, който 
ни отдаде благоволение и сила, за да 
разпространяваме любовта на господ.

„Щастливи сме с любовта на 
Господ в сърцата ни!“

Църковните ръководители практикуват своята страстна любов за душите


