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Събитие за честване на 
70тата годишнина на Израел и 

Музикален фестивал Кристал
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2018 г. означава много за народа 
на израел в историческо отношение. 
Евреите, които се пръснали по света, 
установиха отново първата еврейска 
държава за около 1900 години на 14 
май, 1948 г. Настоящата 2018 г. е 70тата 

годишнина от повторното установяване. 
Коалицията Съдействаща ръка, израел и 
Поход на живота, германия организира 
събитие за честване на 70тата годишнина 
на израел с активната подкрепа на 
израелското правителство.

израелск и ят п резидент Реу вен 
Ривлин представи поздравително видео 
съобщение и видни оратори направиха 
поздравителни изказвания. Това събитие 
бе излъчено пряко по телевизията GOD 
(БОг) и телевизионната програма на 
германия.

На 13 май, мисионерският екип на 
Централната църква Манмин присъства 
на церемонията за откриване със 
статус на VIP (много важен) гост. Тя 
беше проведена в Международния 
конвенционален център в Ерусалим, 
където бе извършена Обединената мисия 
в израел през 2009 г. на д-р Джейрок 
лий. На 14 и 15 май мисионерският екип 

бе поканен в Кнесет и Конвенция за VIP 
гости. Старшият пастор Джони Ким, 
директор на GCN, отправи приветстващи 
съобщения и говори за духовенството на 
д-р лий.

Изпълненията на мисионерския 
екип бяха приети добре от хората

На вечерта на 15 май бе проведен 
Фестивалът на живота като последно 
събитие в открития комплекс „Басейнът 
на  Сул тана“.  Тан цови я т  ек и п за 
поклонение на Бога на Комитета за 
сценични изкуства на Манмин представи 
корейски традиционен танц. Зрителите 
продължиха да викат с радост и ги 
аплодираха силно (снимки #1 до 3).

Много от зрителите ка заха ,  че 
изпълнението е най-доброто, което 
са виждали до този момент и че им е 
помогнало да почувстват небето.

На 12 май бе проведен Музикалният 
фестивал Кристал за 2018 г., организиран 
от Форума Кристал (Асоциация на 
израелските пастори) и Коалицията 
Съдействаща ръка. Събитието бе 
излъчено пряко в повече от 170 държави 
по GCN, TBN Русия, CNL, In Victory и 

CMTN.
Ф е с т и в а л ъ т  б е  п р о в е д е н  в 

Международния конвенционален център 
в Хайфа и на него присъстваха около 1300 
души от различни държави, включително 
израел, САЩ, Русия, Полша и латвия. 
На него присъства заместник кметът на 
Хайфа юлия Щрайм и много членове 
на Кнесет, включително Тали Плосков, 
заместник говорител на Кнесет, изпратиха 
поздравителни видео съобщения. 

Приветстващите съобщения на д-р 
Адре гасиоровски, председател на 
Коалицията Съдействаща ръка и пастор 
Орен лев Ари (църква Цар на славата, 
Ерусалим) откриха събитието. Старшият 
пастор Джони Ким имаше възможност 
да направи приветстващо съобщение за 
присъстващите. В своето приветствие 
той отбеляза 70 тата годишнина от 
установяването на държавата израел и 
представи любовта на старшия пастор д-р 
Джейрок лий към израел (снимка #8).

Ръководителят за отдаване на възхвала, 
заместник председателят на комисията за 
сценични изкуства и танцовият екип за 
поклонение показаха два пъти различни 
жанрове на изпълнения. Възхвалата на 

ръководителя за възхвали Хан трогна 
сърцата на зрителите, те отдадоха 
възхвала с нея и получиха нови сили и 
успокоение. Танцът на танцовия състав за 
поклонение удиви зрителите със своята 
красота и традиционният израелски танц 
на екипа заедно с танца за поклонение ги 
изпълниха с радост (снимки # 4 и 5).

Когато ръководителят за отдаване на 
възхвали Хан започна да пее националния 
химн на израел за отбелязване на 70тата 

годишнина от повторното установяване 
на израел, всички присъстващи се 
изправиха и започнаха да пеят заедно. 
Освен това, добре известният израелски 
певец на евангелието Джошуа Аарон 
и други израелски певци за отдаване 
на възхвала, както и певци от САЩ, 
Русия и латвия, представиха прекрасни 
изпълнения (снимки # 6 и 7).

На 18 май бе проведено събранието 
за честване на Петдесетница в църквата 
Цар на славата в Ерусалим. След 
представленията на изпълнителите 
на Манмин, старшият пастор Джони 
Ким отправи съобщението, озаглавено 
„Делото на Светия дух“ въз основа на 
Деяния 1:2-4.
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главната цел на хората, когато приемат господ, е 
да получат спасение и да отидат на Небето. Колко 
жалко би било, ако те казват „господи! господи!“, 
но не могат да отидат на Небето! Нека да 
разгледаме някои случаи, при които хората няма 
да бъдат способни да получат спасение и няма 
да отидат на Небето, въпреки своите изповеди на 
вярата.

Случай 1: Оскверняване, оспорване и 
говорене против Светия дух

„Оскверняване“, „оспорване“ и „говорене 
против“ Светия дух се отнася за произнесените 
думи и извършените дела в противоречие с 
Божите дела (Матей 12:31-32; Марко 3:20-30; лука 
12:10). За разлика от преследването на църквата 
от невярващи, които не познават Бог, тези думи 
и действия произлизат от хора, които изповядват 
своята вяра в Бог и знаят истината. Няма 
спасение за такива хора, защото те съзнателно 
се противопоставят на Божите дела, следвайки 
своята порочност.

След като стане свидетел на изцеленията на 
болести и недъзи и прогонването на демони с 
Божията сила, как би могъл един човек да се счита 
за Божие дете, ако продължава да осквернява, 
оспорва и говори срещу Светия дух, наричайки 
тези проявления „дела на Сатаната“? Когато 
вижда едно Божие дело, което не може да бъде 
имитирано с възможностите на хората, вярващият 
в Бог с добронамерено сърце не би могъл да 
направи друго, освен да предложи благодарности 
и да възхвалява Бог.

Вместо това, порочните хора отричат бързо 
делата на Светия дух и се противопоставят на Бог. 
Порочните хора не притежават силата да лекуват 
хората от техните болести или недъзи. Те не биха 
позволили хората да възхваляват Бог, прогонвайки 
злите духове и лекувайки болните! Ръководството, 
получено по отношение на оскверняването, се 
отнася също до оспорване на духовенството на 
Божите служители, които представят Неговата 

сила. Това оспорване е същото, като директното 
противопоставяне на Бог, защото то служи само 
за отричане на Божите хора и на делата на Светия 
дух, показани чрез тях.

По време на изхода, когато нямали какво да 
ядат, израилтяните обвинили изцяло Моисей и 
Аарон и негодували срещу тях. „Моисей още рече: 
„Понеже господ чу роптанията ви против Него. 
Защото що сме ние? Роптанията ви не са против 
нас, а против господа“ (изход 16:8). В първите 
пет стиха на Деяния 5 е представена историята 
на Ананий и неговата съпруга Сафира, които 
обещали да продадат част от своята собственост 
и да дадат печалбите на Бог. В своята алчност 
обаче, те запазили част от приходите за себе си 
и дали останалите на Петър, претендирайки, че 
това било всичко спечелено. Тъй като двамата не 
измамили Петър, а Светия дух и излъгали Самия 
Бог, смъртта ги сполетяла без дори да получат 
възможност да се разкаят (Деяния 5:1-11).

Случай 2: Опозоряване на Божия Син, 
разпъвайки Го втори път

В Евреи 6:4-6 е написано: „Защото за тия, 
които веднъж са били просветени, и са вкусили 
от небесния дар, и са станали причастници на 
Светия Дух и са вкусили, колко е добро Божието 
слово, още са вкусили и от великите дела, 
които въвеждат бъдещия век, а са отпаднали, 
невъзможно е да се обновят пак и доведат до 
покаяние, докато разпъват втори път в себе си 
Божия Син и го опозоряват.“ Тези стихове се 
отнасят за хората, които се изкушават, изоставят 
Бог, връщат се към света и работят открито, за 
да възпрепятстват разкриването на Божията 
слава, въпреки, че са получили Светия дух, 
изпитали са Божието благоволение, научили са за 
съществуването на Небето и Ада, и са слушали и 
повярвали в Словото на истината.

Сатаната ще действа още по-ожесточено срещу 
всички онези, които се връщат в света, след като 
са изпитали Божието благоволение по време на 
действието на Светия дух, защото тъмнината в тях 
ще е дори по-голяма. Те ще извършат по-голям грях 
от невярващите, ще отрекат благоволението, което 
са получили и дори ще оглавят преследването на 
църквата и вярващите. Хората, които опозоряват 
господ, няма да бъдат в състояние да получат духа 
на разкаянието и накрая ги очаква смърт.

Помислете си за юда искариотски, който в 
определен момент бил един от учениците на 
исус. Той бил пряк свидетел на духовенството 
на исус, но следвайки собствените си интереси, 
накрая предал исус за 30 сребърника. юда не 
бил способен да преодолее своето разкаяние и 
съжаление и се самоубил, без да има възможност 
да се разкае за това, което направил.

Случай 3: Съзнателно съгрешаване след 
получаване на познанието за истината

Евреи 10:26 -27  н и ка зва:  „Защо то,  ако 
съгрешаваме самоволно, след като сме познали 
истината, не остава вече жертва за грехове, но 
едно страшно очакване на съд и едно огнено 
негодуване, което ще изпояде противниците.“ 

Този стих е насочен специално за хора, които 
знаят и вярват в истината, но продължават да 
извършват греховете, за които ни е предупредил 
Бог.

Както ни напомня 2 Петрово 2:21-22: „Понеже 
по-добре би било за тях да не бяха познали пътя 
на правдата, отколкото след като са го познали, да 
се отвърнат от предадената на тях света заповед. 
С тях се е случило това, което казва истинската 
пословица: Псето се върна на бълвоча си, и: 
Окъпаната свиня се върна да се валя в тинята“ – 
хората, които съгрешават умишлено, осъзнават, 
че са съгрешили. Те се разкайват за това, което са 
направили, но след това продължават с греховния 
начин на живот.

Цар Давид бил изкушен в определен момент 
и извършил ужасния грях на убийството. Когато 
пророкът обърнал внимание на това обаче, 
царят бързо за разкаял и се отказал от греховете. 
Давид бил способен да преодолее със смиреност 
изпитанията, на които бил подложен от Бога заради 
своя грях, което от своя страна му позволило да 
изкорени греховните качества от сърцето си и 
да стане съвършен в очите на Бог. историята на 
Цар Саул обаче била напълно различна. Дори 
когато пророк Самуил дошъл и му напомнил за 
прегрешенията, царят само се извинил и не се 
разкаял.

Това е вярно и днес. Ако съгреши един човек, 
който проповядва вярата си и познава истината, 
той трябва да раздере сърцето си с разкаяние, да 
върви в светлината и да получи добър плод, като 
Светият дух се застъпва за него със стенания, 
прекалено дълбоки, за да бъдат изразени с думи 
и му напомня за неговите прегрешения. Въпреки 
това, когато съгрешава съзнателно, Бог ще отвърне 
Своето лице от него и в такъв случай този човек 
няма да може да получи духа на разкаянието и ще 
завърши угасявайки Светия дух (1 Солунци 5:19).

Скъпи братя и сестри в Христос, въпреки 
че имената Ви са били записани в Книгата на 
живота, когато сте приели господ, имената ще 
бъдат изтрити, ако не се разкаете пред Бог и не 
унищожите стените от грехове (Откровение 3:5).

Освен това, дори и прегрешението ни да 
не е „грях, който води до смърт“, ние никога 
няма да бъдем изпълнени със Светия дух без 
да го отхвърлим и да се разкаем за него, а ще 
бъдем дори изкушени от Сатаната и принудени 
да извършим „грях, който води до смърт“ и 
спасението ще бъде срамно в най-добрия случай. 
Ето защо се моля в името на господ да можете 
да се борите срещу греха до проливане на кръв и 
да се освободите от всяка форма на злото (Евреи 
12:4; 1 Солунци 5:22).
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„Не всеки, който Ми казва: „господи! господи!“, ще влезе в небесното царство…“ (Матей 7:21).
„…има смъртен грях; не казвам за него да се помоли“ (1 Йоаново 5:16).
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2 Словото на живота - Посланието на кръста (23)

Хора без спасение, въпреки признанието 
им за вяра (2)



Въпреки че посещавах църквата, 
аз все още бях скептична за всичко, 
защото имах много въпроси за вярата. 
Задавах си въпроси като: „Какво 
означават библейските дела на Бог 
за нас – хората, които живеем в 
съвременното общество? Защо трябва 
да ходим на църква в неделните 
дни? Защо исус е нашият единствен 
спасител?“ Никъде не получавах 
отговори.

Ето защо, обикновено ходех на 
църква, която беше част от моя живот. Бях член на екипа за 
отдаване на възхвала в църквата, но пеех просто защото ми 
харесваше. Единственото, което наистина ми харесваше, бе 
да се срещам с моите приятели в църквата. Аз ходех дори в 
кафенето и разговарях с членовете на екипа за възхвала по време 
на проповедта. Не спазвах надлежно Божия ден и не плащах 
десятък. Посещавах други църкви, чудейки се дали са различни. 
гледах в интернет проповеди на други известни пастори и ги 
слушах, но те не се различаваха и все още не намирах отговори 
на моите въпроси.

◈

През февруари 2015 г., изпитах силна стомашна болка и отидох 
в болницата. Причината беше киста на яйчника и ми съобщиха, 
че трябваше да ме оперират, за да я отстранят. Разказах за това 
на една позната, която посещаваше църквата Манмин в Молдова. 
Тя изпрати молба за молитва за мен до Централната Църква 
Манмин в Корея. Операцията ми беше насрочена за следващия 
ден и ме оперираха, след което се случи чудо. лекарят ми 
каза ясно, че яйчникът нямаше да може да възстанови изцяло 
функциите си, защото кистата беше много голяма. Въпреки това, 
аз се възстанових много бързо след операцията и функцията на 
яйчника ми се нормализира напълно. Алилуя!

След това преживяване отидох в църквата Манмин в Молдова. 
На първия ден, когато отидох в църквата, аз почувствах нещо 
ново и специално, което никога преди това не бях изпитвала. 
По време на събранието за молитва Данаил усетих свеж въздух 
да преминава в сърцето ми. За първи път се чувствах толкова 
развълнувана и щастлива, че се моля на Бог. Посланията 
на старшия пастор д-р Джейрок лий ми дадоха голямо 
благоволение. Успях да ги разбера ясно и получих отговори на 
многото въпроси, които ме безпокояха от дълго време.

◈

През юни 2015 г. се регистрирах като член на Манмин. 
Започнах да се променям според това, което разбирах от 
посланията на старшия пастор. Разбрах защо трябва да ходя на 
църква и да водя живот, изпълнен с вяра. Животът ми имаше 
конкретна цел и изпитвах надежда за небето. Започнах да 
почитам Божия ден и да отдавам десятък.

В началото на 2017 г. бях благословена да подновя още повече 
сърцето ми. имах висока температура, която се повиши до 
38 градуса по Целзий (100.4 F). Треперех от треска. лицето 
и гърлото ми бяха подути и очите ми бяха зачервени. имах 
алергична реакция Спомних си, че болестите идват от греховете 
(изход 15:26), молих се, за да осъзная моя грях и се разкаях. 
Получих също молитвата за болните на старшия пастор и пих 
сладка вода Муан (изход 15:25). Малко след това изчезнаха 
всички симптоми. Алилуя!

Отдавам всички благодарности и  с л а в а  н а  Б о г ,  к о й т о 
ме ръководи към истинско спокойствие. Отдавам също 
благодарности на старшия пастор, който ме обнови със словото 
на живота.

и з п и т в а х  б о л к а  в  д в е т е  м и 
к о л е н е  о т  д ъ л г о  в р е м е .  П р е з 
2003 г. болката дори се засили и 
отидох в болницата. Резултатите 
о т  и з с лед в а не т о  пок а з а х а ,  че 
бяха счупени ставните хрущяли 
на коленете ми. лекарят ми каза, 
че нямаше да мога да вървя без 
замяна с изкуствена става.

В и д я х  м н о г о  х о р а  д а  с е 
излекуват от своите болести чрез 
молитвата на старшия пастор д-р 

Джейрок лий, който показва могъщи дела на Бога. исках и аз да 
получа изцеление с Божията сила.

След пет-минутно вървене изпитах болка в коленете и се 
наложи да спра да вървя, за да почина. През нощта не спях добре 
заради болката. Коленете ми се подуваха след всяка дейност. 
Когато се събуждах сутрин, те пукаха и не можех да ги изпъна. 
Трябваше да ги масажирам, за да се изправя. Въпреки това, 
б о л к а т а  с п а д н а , 
к о г а т о  п о л у ч и х 
молитвата за болните 
н а  д - р  л и й .  Т а к а 
и з д ъ р ж а х  м о я т а 
болка.

В началото на март 
2 0 18  г . ,  н а п р а в и х 
нещо, което се оказа 
много натоварващо за 
тялото ми и след това 
изпитах неизразимо 
силна болка. Не можех да направя дори една стъпка, затова 
останах в леглото и отидох в хола в инвалиден стол. 

Невярващите ми близки ме заведоха в болницата. лекарите 
казаха, че не можеха да гарантират добър резултат. На 24 март 
изпитах силен импулс, че щях да се излекувам, ако срещнех 
старшия пастор. Помолих децата ми да ме заведат на събрание 
на църковните членове със старшия пастор, проведено в неделя 

сутринта на 25 март. Заведоха ме в храма в инвалиден 
стол и синът ми ме носи на гръб по стълбите. Сърцето 
ми стана горещо и им казах, че исках да седна отпред.

След завършване на своето послание, 
старшият пастор се моли за болните 
от олтара. Болката в коляното след 
това изведнъж изчезна и почувствах 
обновено цялото ми тяло. Веднага 

се изправих. Семейството ми и 
аз бяхме изненадани! Старшият 
п а с т о р  с е  м о л и  з а  м е н  с л е д 
неделната вечерна служба с ръце, 
положени върху коленете ми, 
след което краката ми укрепнаха, 
изправих се и започнах да вървя!

О т  у с т а т а  м и  и з л и з а ш е 
н е п р е к ъ с н а т о  п е с е н т а  з а 
възхва ла: „изправи се, върви! 

Давам ти нова сила!“ След това 
започнах да вървя свободно и да 
спя добре през нощта. изпитвах 
гол я ма бла годарност.  О тдавам 
всички благодарности и слава на 

Б о г,  к о й т о  м е  и з л е к у в а ,  и 
бл а г ода ря  с ърдеч но  н а  с т а рш и я 
пастор.

Сестра Кристина Никора, на 26 години, Църква Манмин Молдова Старши дякон Янгуол Чо, на 83 г., църква Манмин Сиосан

„Получих отговори на всички 
въпроси в сърцето ми!“

„Станах от инвалидния стол и 
бях способна да вървя!“

Сканиране с рентгенови лъчи

▲ Ставните хрущяли на коленете на старшия дякон Янгуол 
Чо бяха износени и дупката между ставите стана тясна
▶ Коленете на здрав човек, чиито ставни хрущяли не са 
износени и дупката не е тясна
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Вземах лекарство за високо 
кръвно налягане от 14-годишна 
възраст и преживях спонтанен 
аб ор т,  след  к ат о  се  ом ъж и х . 
Сърцето ме болеше толкова много, 
че започнах да пия алкохол, към 
кой т о  с е  п рис т ра с т и х .  и ма х 
чувството, че умирам и полудявам. 
Не можех да спра да мисля по този 
начин и страдах много.

Толкова бях чувствителна, че се 
стрясках от дребни неща и след 
това се ядосвах. Страдах хронично 
в такива ситуации и в семейството 
ми винаги имаше раздори. Често се 
молех на Бог да ме подкрепи.

П р е з  с е п т е м в р и  2 0 17  г . , 
п р и с ъ с т в а х  н а  с ъ б р а н и е  з а 
молитва, проведено в дома на 
моя приятелка, ръководено от 

мисионерката Джейн Мапологома. 
Тя представи старшия пастор д-р 
Джейрок лий като могъщ пастор, 
показващ великата сила на Бог, 
която може да се разкрие чрез 
кърпичка (Деяния 19:11-12). Научих 
също за сладката вода Муан (изход 
15:25). Приятелката ми ме покани 
да  п рис ъ с т в а м на  неде л н и т е 
служби.

На следващата неделя присъствах 
на службата на църква Манмин 
лондон и получих молитвата, 
след която почувствах нещо да 
излиза от мен. Продължих да 
присъствам на неделните служби 
и получих молитвата с кърпичка 
от мисионера. Междувременно 
се отделих напълно от силата на 
тъмнината, която ме безпокоеше, 

о т к а к т о  б я х  д е т е . 
Алилуя!

Н я м а х  п о в е ч е 
н е г а т и в н и  м и с л и . 
С т а н а х  спокой н а  и 
семейството ми също 
се успокои. излекувах 
се от високо кръвно 
налягане и алкохолна 
з а виси мо с т.  Мо е т о 
семейство и приятелите 
ми бяха изненадани от 
промяната. Съпругът 
ми и синът ми също 
с та на ха  ч ленове  на 
Манмин!

Бяха изминали четири седмици, 
откакто посетих църквата Манмин 
в лондон и животът ми се промени 
напълно. Всемогъщият Бог спаси 

ж и в о т а  м и .  С е г а  с ъ м  м н о г о 
щастлива и преуспяваща в господ. 
Отдавам всички благодарности и 
слава на Бог, който ми позволи да 
срещна старшия пастор. 

Родих се в християнско семейство, но обичах много 
да излизам с моите приятели. Когато пораснах, не се 
поколебах да направя нещо, което се предполагаше, 
че не трябваше да правя. Получих всякакви видове 
наказания в училище, освен да ме изгонят. Не учех. 
Веднъж получих оценка нула на един изпит, защото 
спях по време на теста. Винаги имах най-ниски 
оценки в училище.

Въпреки това, Божието благоволение бе отдадено 
на човек като мен и животът ми се промени напълно. 
На 16 май, 2014 г., когато бях в 11ти клас, старшият 
пастор д-р Джейрок лий отправи молитва за 
разкаяние от името на църковните членове. Много 
бях трогнат и помислих, че той наистина ме обича и 
цени високо. Сърцето ми получи неговата истинска 
любов, започнах да се разкайвам за миналите 
ми прегрешения и се почувствах укрепнал, за да 
продължа отново.

Преди всичко, започнах да се опитвам да слушам 
проповедта по-внимателно и да се моля. Малко по-
малко постигах духовни неща и исках да се обучавам. 
Ученето беше нещо, което не ме интересуваше преди 
това.

В действителност, преди това изобщо не учех. 
Оценките ми отначало оставаха същите, но се 
подобриха значително когато бях в 12ти клас. Не се 
справих добре с училищния тест за академични 
способности. Въпреки това, бях щастлив, защото 
изпитвах радост от ученето и започнах да мисля, 
че беше възможно да се справям по-добре, ако учех 
повече. Помолих моите родители да ми позволят да 
уча още една година за теста и те се съгласиха.

Започнах да използвам обикновен 2G телефон, 
вместо смартфон, за да обръщам по-голямо внимание 
на ученето и да не бъда в постоянен контакт с моите 
приятели. Учех усилено. В неделните дни посещавах 
сутрешните и вечерните служби, за да спазвам 
свят Божия ден, както Бог ни е заповядал, въпреки 
че други студенти учеха в частно училище дори в 
неделя.

Уроците в частната академия, която посещавах, 
свършваха в 10 часа вечерта в делничните дни, но аз 
се молех на Събранието за молитва Данаил най-малко 
три пъти седмично. Разбира се, понякога беше трудно 
за мен, но това, което ме мотивираше да продължа, 
беше молитвата на старшия пастор.

Той винаги показваше своята любов и загриженост 
за студентите, като ни даде мечти и визии за 
бъдещето. Пасторът се моли за кандидатите 
непосредствено преди изпитите за постъпване в 
колежа. Вярвах в силата на неговата молитва и бях 
убеден, че нямаше да се проваля. Затова бях способен 
да уча винаги с увереност.

Накрая взех успешно CSAT и получих оценка, 
която бе класирана в първите три процента през 2016 
г. През 2017 г. ме приеха във Факултета по изкуства и 
дизайн на Корейския университет.

След постъпване във факултета не бях способен 
да водя християнски живот, както исках, докато се 
приспособявах към новата обстановка и новите хора 
в училище. Междувременно семейството ми получи 
възможност да се срещне за кратко време със старшия 
пастор на 1 април, 2018 г. В този момент погледите ни 
се срещнаха, изпитах неговата любов и започнах да 
плача.

Бог ми позволи да разбера, че бях безчувствен 
към греха. Замислих се отново и започнах да 
отдавам възхвала и да се моля в пълнотата на Духа. 
изглеждаше, че Бог ме очакваше и ми отдаваше 
благоволението на Духа като водопад.

Не мисля, че някога бях изпитал любовта на господ, 
въпреки че винаги бях в Неговата любов от ранна 
възраст. Въпреки това, започнах да изпитвам любовта 
чрез старшия пастор и животът ми се промени. 
Понякога си мисля: „Какъв човек щях да бъда в 
бъдеще, ако не бях обновен с Божието благоволение?“ 
Обхваща ме страх, когато си представя как бих живял 
без да получа благоволението.

Отдавам всички благодарности и слава на Бог, 
който ми позволи да разбера истинската стойност 
на живота и да водя благословен живот. Отдавам 
сърдечни благодарности на старшия пастор, който ме 
обнови.

Брат Сионмин Ким, на 22 години, 
Мисия на младежите, Централна църква Манмин

Бях обновен и 
насочен към 
престижен 

университет! 

Сестра Юлияна Намуказа, 
църква Манмин Лондон в Обединеното 

кралство, на 44 г., трета от ляво надясно

„Всичките ми проблеми бяха разрешени, включително 
високо кръвно налягане и алкохолна зависимост!“


