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25 березня 2018 року під 
час вечірнього недільного 
богослужіння  відбулися 
м о л и т о в н і  с л у ж і н н я 
районних, окружних лідерів 
і лідерів малих груп. Всі 
члени церкви розподілені 
на  г рупи  ві дпові дно  до 
місця проживання на три 
парафії: 1 Велика парафія 
(Парафі я  1-9),  2  Велика 
парафія (Парафія 10-21) і 3 
Велика парафія (Парафія 22-
32). Також окрема китайська 
парафія (група китайських 
корейців  і  китайців ,  як і 
живуть у Кореї), парафія 
іноземців  (як і  живуть  у 
Кореї). Кожна парафія має 
районних лідерів, окружних 
лідерів загальною кількістю 
1 650 осіб.  Вони  провели  свої 
богослужіння. 
М о л и т о в н е  с л у ж і н н я 

транслювалося наживо у ВХМ 

та у мережі Інтернет. Головою 
служіння був старший Генчеол 
Ші н ,  п р е з и д е н т  Ас о ц і а ц і ї 
чоловіків-окружних лідерів, старша 
дияконіса  Гісун  Лі ,  президент 

Асоціації жінок-окружних лідерів, 
провела представницьку молитву, 
а дияконіса Мікюн Ке, лідер малої 
групи  Церкви  Манмін  Чеонан 
прочитала Писання. 

Д о к т о р  Д ж е р о к  Л і 
проповідував на тему «Серце 
любові», засновуючись на 
Посланні до римлян 5:8. Він 
почав проповідь словами про 
те, що якщо ми зрозуміємо 
любов Бога, Який спас нас 
від  гріхів,  ми  матимемо 
бажання жити відповідно до 
Його волі і будемо ділитися 
з іншими любов’ю, яку ми 
отримали. Також він пояснив, 
що таке серце любові , у 
трьох  пунктах:  вважати 
інших кращими за себе, бути 
милостивими до інших, а 
також віддавати іншим все, 
що маємо. 
По б ож н і  люд и  бу л и 

сповнені рішучості служити 
навіть дітям, піклуватися 

про душі інших людей, маючи Божу 
милість і любов, а також приводити 
їх до життя через жертовність і 
відданість. 

У неділю, 1 квітня 2018 року, 
на  ранковому  богослужінні  у 
Центральній Церкві Манмін відбулося 
великоднє богослужіння з нагоди 
святкування Воскресіння, одного з 
трьох найвизначніших християнських 
свят. Богослужіння транслювалося 
наживо у ВХМ (www.gcntv.org). 
Старший пастор доктор Джерок Лі 
поділився посланням «Воскресіння 
Господа», засновуючись на 1 Посланні 
до коринтян 15:41-44. 
Під час недільного вечірнього 

богослужіння він проповідував на тему 

«Тіло і кров Господа», засновуючись 
на Євангелії від Івана 6:52-55. Потім 
відбулася церемонія святого причастя. 
Члени церкви закарбували у своєму 
серці жертву Господа і Його любов, 
явлену нам на хресті, коли їли хліб 
і пили сік виноградної лози, що є 
символами тіла і крові Господа. 
Протягом страсного тижня члени 

церкви намагалися жити благочестиво, 
розм ірковувати  над  чотирма 
Євангеліями, де розповідається про 
народження Господа, Його служіння, 
страждання і смерть на хресті, про 

Його любов і воскресіння. 
У п’ятницю, 30 березня, вони взяли 

піст більший, ніж один прийом їжі, і 
подякували за любов Господа, Який 
прийшов на землю, щоб врятувати нас 
від гріха. Під час нічного богослужіння 
у п’ятницю доктор Лі проповідував на 
тему «Духовне царство (3): Ангели (2)», 
засновуючись на Посланні до євреїв 
1:14. Після того, на спеціальній сцені 
головного храму відбулася Великодня 
вистава «Хрест Господа», підготована 
Комітетом виконавчих видів мистецтв. 
Учасниці жіночого  служіння 

прикрасили яйця, які символізують 
воскресіння Господа, і роздали їх 
в офісах Бізнес-центру міста Гуро, 
у Центрі для старших громадян, у 
Центрі побутового обслуговування 
військовослужбовців, у поліцейській 
дільниці і пожежному депо Гуро, 
проповідуючи Євангеліє. 
Учні недільної школи для дітей 

і студентів, члени молодіжного 
служіння  і  служіння  Ханаан , 
обмінюючись яйцями, гарно провели 
час, сповнений любові Господа і надії 
на воскресіння.

«Воскресіння – це наша надія і чекання!»
Великоднє богослужіння подяки і святе причастя 2018

Серце, сповнене любові
«Ми вважаємо інших кращими за себе, співчуваємо і віддаємо їм все, що маємо»
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1. Центральна Церква Манмін вірить, що Біблія – це досконале і бездоганне   
    Слово, яке надихнув Бог.
2. Центральна Церква Манмін вірить у єдність і дію триєдиного Бога: Бога-
    Святого Отця, Бога-Святого Сина і Бога-Святого Духа. 
3. Центральна Церква Манмін вірить, що ми отримали прощення за гріхи через 
    кров Ісуса Христа, якою Він викупив нас. 
4. Центральна Церква Манмін вірить у воскресіння і вознесіння Ісуса Христа,   

     Його Друге пришестя, тисячолітнє царство Христа і вічні небеса.
5. Члени Центральної Церкви Манмін сповідують свою віру через 
   «Апостольський символ віри» кожен раз, коли збираються разом, і вірять у його 
    зміст буквально».
 «[Бог] Сам дає всім і життя, і дихання, і все». (Книга Дії 17:25) 
 «І нема ні в кім іншім спасіння. Бо під небом нема іншого Ймення, даного   
  людям, що ним би спастися ми мали». (Книга Дії 4:12) 

Символ віри
Видавництво Центральної Церкви Манмін 

29, цифровий-ро 26-Гіль, Гуро-гу, Сеул, Корея (08389)
Телефон: 82-2-818-7047 Факс: 82-2-818-7048 
http://www.manmin.org/english
         www.manminnews.com
e-mail: manminen@manmin.kr
Видавець: доктор Джерок Лі 
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«Покине тому чоловік батька й матір, і пристане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом. 
Ця таємниця велика, а я говорю про Христа та про Церкву!» (Послання до ефесян 5:31-32).

Ця таємниця велика

У наведених вище віршах говориться 
про стосунки між християнами і 
Господом, їхнім женихом. Велика і 
дивовижна таємниця полягає у тому, 
що ми повинні залишити все земне 
і об’єднатися з Ісусом Христом, так 
само, як чоловік і жінка залишають 
своїх батьків і стають одним тілом. Як 
насправді ми можемо стати єдиними з 
Господом? 

 
1.  Отримати  Святий  Дух , 

прийнявши Ісуса Христа
Люди, які приймають Ісуса Христа, 

стають Божими дітьми і коли вони 
стають єдиними з Ісусом Христом за 
вірою, вони отримують Святого Духа. 
В Євангелії від Івана 3:6 нам дається 
нагадування: «Що вродилося з тіла є 
тіло, що ж уродилося з Духа є дух». 
Коли у наше серце входить Святий 
Дух, відроджується наш дух, який 
раніше був мертвий. Він народжує 
в нас дух, і ми стаємо схожими на 
Господа. Тоді ми можемо стати дітьми 
Бога, Який є дух, і називати Його 
«Отцем» (Послання до римлян 8:15; 
Послання до галатів 4:6). 
По-перше, серце людини може 

розділитися на явно праведне серце 
і явно неправедне серце; назвемо 
перше з них «білим серцем», а друге – 
«чорним серцем». Коли Бог вдихнув у 
ніздрі першого чоловіка подих життя, 
чоловік став живою душею. Бог навчив 
його істині і посадив істину в його 
серці. Через якийсь час Адам зогрішив, 
не скорившись, не змігши дотриматись 

Слова Бога, Котрий наказав йому 
не їсти з дерева знання добра і зла. 
Спілкування з Богом було розірвано, і в 
Адама увійшли неправда і гріх. 
Сформувалося інше серце, яке 

називається совість. Совість була 
створена  тоді ,  коли  характер , 
успадкований від батьків, поєднався з 
різноманітною інформацією, здобутою 
шляхом побаченого і почутого. Тоді 
людина створює і набуває власних 
стандартів цінностей і думок, змішаних 
з правдою і неправдою, і це є совість. 
Серед розглянутих вище типів серця 
– праведне серце, неправедне серце 
і совість – праведне серце, яке Бог 
посадив у людині, майже спорожніло, 
і людська совість стає все більш лихою 
у наші часи. 

. 
2. Святий Дух дозволяє насінню 

життя прорости і відроджує мертвий 
дух
Коли Бог вдихнув у ніздрі першого 

чоловіка, Адама, Він дав йому Свій 
подих життя і чоловік став живою 
душею. Але коли чоловік зогрішив, 
не скорившись, майже весь подих 
життя залишив його, залишились 
лише його сліди. Сліди – це насіння 
життя. Насіння життя могло діяти, 
коли чоловік спілкувався з Богом, 
коли живився Божою правдою. Однак, 
внаслідок гріха Адама спілкування 
людей з Богом розірвалося, неправда 
увійшла у серце людини і поступово 
покрила насіння життя. Насіння життя 
перестало діяти, межі його діяльності 
дуже зменшилися і стали такими, ніби 
воно загинуло. 
Стан, коли спілкування з Богом, 

Котрий є дух, розірвалося, і насіння 
життя загинуло і перестало діяти 
відколи  вкрилося  неправдою , 
називається «смертю духу людини». 
Але це не означає, що дух повністю 
мертвий, це означає, що він перестав 
діяти і чекає відродження. Це схоже 
на те, коли саджанець, який здається 
мертвим, може пустити паростки 
і зрештою рости, доки у ньому 
залишатиметься життя. 
Коли відновлюється мертвий дух 

людини? Коли людині розповідається 
Євангеліє, Боже світло і світло істини 
починає сяяти у цьому серці. Тоді щире 
і добре серце, яке продовжувало жити 

у тій людині, приймає світло, Ісуса 
Христа, як свого Спасителя. Потім Бог 
посилає у серце людини Святого Духа, 
і Святий Дух дозволяє насінню життя 
прорости у серці людини, і тоді воно 
стає дієвим.
Спілкування з Богом починається, і 

людина знову отримує знання істини. 
Серце людини, яке було сповнене 
неправдою: ненавистю і гордовитістю, 
наповнюється істиною, любов’ю. 

3. Святий Дух народжує дух в нас
Найголовнішою складовою у тому, 

що Святий Дух народжує дух в нас, є 
молитва. Оскільки ми щиро молимося, 
ми отримаємо згори благодать і силу, 
щоб відкинути неправду. Однак, 
незалежно від того, наскільки палко ми 
молимося, наша молитва буде марною, 
якщо лише ми не знищимо власні 
думки і рамки. 
Святий Дух управлятиме праведним 

серцем  і  змусить  нас  жити  і з 
прагненням виконувати бажання 
Святого Духа. Сатана, діючи через 
наші думки, управлятиме нашим 
неправедним серцем. Коли існує багато 
неправди, Сатана буде впливати на нас 
через наші думки. Це змусить нас жити 
відповідно до бажань тіла і поставить 
нас на шлях знищення. 
Незалежно від того, скільки правди 

чує людина і наскільки палко вона 
молиться, якщо вона не залишить 
тілесні думки і роздуми, вона не зможе 
жити відповідно до бажань Святого 
Духа (2 Послання до коринтян 10:5). 
Серце цієї людини буде ніби порожнім, 
матиме внутрішню суперечку, і людина 
не зможе мати ясний і очевидний 
досвід Божих справ. 
Навіть якщо людина звільнилася 

від неправедного серця із середини, 
це не буде кінцем її випробувань; 
їй знадобиться працювати, щоб 
виявити зло і звільнитися від нього, 
від гріховних ознак, схованих глибоко 
у її природі, звільнити від нього свою 
совість. Совість (яка розвинулася 
раніше) тепер сформує характер 
людини, і це є серце, що має велику 
глибину, про яке не знає сама людина. 
Неправда, що існує у характері 
людини, не узгоджується з правдою 
Бога, але стає правильною і належною 
з її точки зору, і тому їй важко виявити і 

відкинути її самостійно. 
Дозволяючи кожній людині виявити 

неправду у своїй природі через 
випробування, Бог створює з неї Свою 
святу посудину. Коли ви дізнаєтеся 
про себе завдяки Його Слову за 
надиханням Святого Духа, ви зможете 
видалити неправду зі свого серця ще 
швидше. 
Якщо ви вважаєте, що Боже Слово 

стосується лише інших людей і не 
дізнаєтесь про себе за допомогою 
Слова, ріст вашої віри буде повільним. 
Однак, якщо ви виявите у своїй природі 
неправду і видалите її, ви станете 
людиною духу, яка стала освяченою. 

4. Стати єдиними з Господом
Коли Святий Дух народжує дух в 

нас і ми позбавляємося усієї неправди, 
яка суперечить правді, руйнуємо 
нашу власну праведність і досягаємо 
праведного серця, ми об’єднуємося з 
Господом. 
У 1 Посланні Івана 2:12 і далі 

порівнюються рівні зрілості віри 
– процес, під час якого людина 
об ’єднується  з  Господом  –  і з 
зростанням людини. Рівень віри, 
коли людина прийняла Ісуса Христа, 
отримала Святого Духа, отримала 
спасіння ,  називається  «вірою 
малих дітей». Рівень віри, коли 
людина намагається ходити в істині, 
називається «вірою дітей», тоді як 
рівень віри, коли людина живе за 
Божим Словом, називається «вірою 
юнаків». Коли віра зростає ще більше 
і досягає повної міри віри, це – «віра 
батьків». 
Коли ми стаємо на рівень віри 

батьків і повністю поєднуємося з 
Господом, ми отримаємо все, про що 
попросимо Його у молитві: «наше 
серце не засуджує нас», а отже «майте 
відвагу до Бога» (1 Послання Івана 
3:21-22). 

Любі брати і сестри у Христі, в ім’я 
Господа нашого я молюся про те, щоб 
ви старанно дозволили Святому Духу 
народити в вас дух, щоб ви повністю 
стали єдиними з Господом, щоб вам 
мати благословенне життя у цьому 
світі, а також у Новому Єрусалимі, 
найпрекраснішій небесній оселі на всіх 
Небесах. 

Старший пастор доктор Джерок Лі
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    Збори, сповнені 
духом, відбулися у 

містах Тайбей і Гаосюн 

Преподобна доктор Гісун Лі, пасторка 
Всесвітнього керівництва Манмін, провела 
збори у містах Тайбей і Гаосюн, Тайвань. 
На  цих  зборах  присутні  сповнилися 
подяки, радості і надії на небеса.

15 березня  2018 року  вона  провела 
Молитовні збори повноти Духу Церкви 
Манмін Тайвань (пасторка Кьюнгі Кім) 
у місті Тайбей. Присутні покаялися і 
відновили свої серця за допомогою роботи 
Духу. Вони прославляли у повноті, серцем 
і тілом , відчуваючи  радість, дану їм 
Господом. 
Вона помолилася про хворих з хусткою, 

над якою помолився старший пастор 
доктор Джерок Лі (Книга Дії 19:11-12), і 
люди звільнилися від хвороб, у тому числі 
від паралічу лівої руки, болю у коліні та 
психічних хвороб.

18 березня вона провела богослужіння 

Церкви Манмін у місті Сіньчжен з нагоди 
її 4-ї річниці, а також служіння зцілення 
з  хусткою  (пасторка  Яо  Лан  Гзян). 
Вона проповідувала на тему «Довіра», 
засновуючись на 2 Книзі Хроніки 20:20 і 
помолилася про хворих з хусткою сили. 
Се с т р а  Яо  Ю -Ян ,  7 0  р ок і в ,  я к а 

перебува ла  на  пороз і  смерт і  через 
в и с о к и й  к р о в ’я н и й  т и с к ,  х в о р е 
серце  і  діабет,  звільнилася  від  будь-
якого  болю,  коли  отримала  молитву 
після  покаяння .  Сестра  Су  Чаомей , 
81 рік ,  не  могла  добре  ходити  через 
пошкодження  спинного  мозку,  а ле 
тепер біль минув і вона може вільно 
ходити без милиць. 
Крім  того,  багато  людей  зцілилося 

від  різних  хвороб,  у  тому  числі  від 
дегенеративного  артриту,  панічного 
розладу, у них покращився зір і слух.

Шановний докторе Джерок Лі!

Мене звати Жозефіна Артаза. Я – пасторка 
із міста Сантьяго дел Естеро, Аргентина. 
Три роки тому мій чоловік, пастор Хуан 
Карлос, помер і я почала служити у нашій 
церкві сама. Я нервувала, але Господь 
заспокоїв  мене  і  дав  мені  визнання  у 
суспільстві .  Однак ,  я  відчувала  себе 
нікчемною і духовно спраглою. 

Одного  разу  рано  вранці  я  почула 
проповідь на Енланс ТіВі. То була пряма 
трансляція богослужіння Центральної 
Церкви Манмін у Кореї.
Ви розповідали про те, як Бог зцілив Вас 

від усіх хвороб. Я отримала міцну віру, 
що мене оточив духовний простір Бога 
через служіння Манмін. Потім я почула: 
«Твій чоловік мав дар зцілення з Моєю 
допомогою. Тепер ти будеш продовжувати 
служіння  зц ілення .  Але  ти  повинна 
триматися учення доктора Джерок Лі!» 
Відтоді я слухала Ваші проповіді на 

Енланс ТіВі щонеділі. Я відчувала, як 
зростає моя віра, і Господь допоміг мені 
тримати послання у моєму серці. 

Мій Господь зцілив мене від багатьох 
хвороб, у тому числі від ревматоїдного 
артриту,  лімфаденіту,  метаболічного 
синдрому, грижі, захворювання нирок і 
пухлини гіпофіза. Я отримала більшу надію 
на те, щоб працювати з духовною церквою, 
де  служить  і стинний  пастор  Божий . 
Тим часом, я познайомилася з пастором 
Мартіном Альваресом із Домашньої Церкви 
Манмін в Аргентині. Саме це дало мені 
можливість написати Вам особисто.
Громадяни  Кореї ,  можливо , 

не знають, для яких віддалених 
к р а ї н  м а є  в п л и в  В аш е 
с л у ж і н н я .  Я  в д я ч н а 
Господу  і  всім  людям , 
як і  долучилися  до 
служіння Манмін.
Я  п о в а ж а ю  і 

захоплююся Вами, 
т о м у  щ о  В а с 
покликав Бог.

6 лютого 2018 року
З Аргентини
Пасторка Жозефіна Артаза

Лист з Аргентини
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ВМХЛ Урім букс

9 грудня 2017 року о 23:20 я відчув, 
що моя шия задерев’яніла, а тіло ніби 
залишили сили. Я подзвонив дружині, 
старшій дияконісі Кеумгва Лі. Я 
попросив її про допомогу і одразу ж 
впав, знепритомнівши. 
Моя дружина і син Субін негайно 

повернулися додому з Молитовних 
зборів Даниїла, які розпочалися о 
21:00. Пізніше вони розповіли мені, 
що вони викликали швидку допомогу, 
яка відвезла мене в університетську 
лікарню. У мене стався крововилив 
у мозок в обох півкулях, і я не міг 
самостійно дихати. Операція була 
неможлива. Я помирав. 
Поки  лікарі  вирішували ,  що 

робити, пастор моєї парафії Далчеон 
Лі прийшов і помолився про мене з 
хусткою, над якою помолився доктор 
Джерок Лі (Книга Дії 19:11-12). Після 
молитви я почав дихати самостійно і 
мені зробили операцію. 
Операція тривала до 5 ранку 

наступного дня. Лікарі зупиняли 
кровотечу. Лікар повідомив моїх 
родичів  про  те,  що  аневризма 
збільшилася і двічі розірвалася, 
спричинивши субарахноїдальний 
крововилив, і що мене необхідно 
покласти у реанімаційне відділення. 
Мій стан прогресу одужання можна 
було перевірити протягом 2-3 тижнів. 
Моя дружина і пастор парафії постили 
і молилися про моє спасіння, коли я був 
без свідомості.

10 грудня моя дружина і син послали 
молитовне прохання старшому пастору, 
який молився у гірському молитовному 
будиночку. Після того я почав швидко 

одужувати. 13 грудня я опритомнів, 
і з реанімації мене перевели у палату 
інтенсивної терапії. 15 грудня мене 
перевели у відділення загальної терапії. 
Пізніше я дізнався про те, що старший 
пастор помолився про мене, тримаючи 
руку на моїй фотографії. Я почув, що 
він промовляв такі слова: «Щоб у нього 
не було жодних наслідків і паралічу, 
щоб він повністю одужав». 
Пізніше, щоразу, коли у мене 

починався пронизливий головний біль, 
моя дружина одягала мені на вуха 
навушники, щоб я слухав проповідь 
старшого пастора «Слово про хрест». 
Біль скоро минав. Я почав швидко 
одужувати. Я звільнився від головного 
болю, хоча лікарі стверджували, що 

він буде обов’язково. Завжди, коли 
я отримував молитву з хусткою, я 
одужував все більше.

12 січня 2018 року мене виписали 
з лікарні, тому 
що  в  м е н е 
більше не було 
аномальних 
симптомів . 
Коли я думаю 
п р о  ц е ,  я 
все  бі л ьше 
і  б і л ь ш е 
д и в у ю с я . 
М і й  л і к а р 
сказав мені, 
що я матиму 
наслідки після 

пошкодження мозку – параліч, але у 
мене не було наслідків, мене не розбив 
параліч. Я почуваюся нормально. 
Алілуя! 
Цей  ви п а док  зм уси в  мен е 

народитися знову, як духовно, так і 
фізично. Тепер я свячу День Господній, 
віддаю десятину. Я отримав Святого 
Духа і почав говорити іншою мовою, 
коли почав відвідувати збори Місії 
чоловіків і молитовні збори. Я був 
дуже засмучений через те, що старший 
пастор терпляче чекав і молився про 
мене, хоча я не святив День Господній, 
продовжував вживати алкоголь і 
палив протягом 25 років. Я був дуже 
вдячний своїй родині. Після того, як я 
покаявся зі сльозами, я отримав мир, і 
у мене виникло бажання віддячити за 
милість. 
Всю славу і подяку я складаю 

Богові ,  Який  зц ілив  мене  від 
субарахноїдального крововиливу без 
ускладнень і благословив мене на нове 
життя. Я також вдячний старшому 
пастору, який молився про мене. 

«Я був врятований від смерті
від субарахноїдального 

крововиливу»
Брат Юнжонг, 56 років, Парафія 10, 

Центральна Церква Манмін 

▲ Перед молитвою: права 
передня церебральна артерія 
Первинна аневризма.

▲ Перед молитвою: крововилив у 
мозок, спричинений аневризмою 
передньої церебральної артерії

нейроангіографія Знімки комп’ютерної томографії 

«Серце моєї дитини зупинилося, 
але вона ожила!»

Сестра Ямуна, 24 роки, 
Церква Манмін Ченнаї, 

Індія

Я сповідувала індуїзм. Після 
того, як я вийшла заміж у 2014 році, 
я вперше відвідала християнську 
церкву на прохання моєї свекрухи. 
Але я рідко туди ходила. У травні 
2014 року моя сусідка, дияконіса 
Ніша ,  привела  мене  у  Церкву 
Манмін Ченнаї. Однак, у вихідні я 
охочіше відвідувала родичів, замість 
того, щоб піти до церкви. 
У вересні того ж року я вже була 

на п’ятому місяці вагітності. Я 
пішла у лікарню на черговий огляд і 
почула дещо жахливе. Лікар сказав, 
що він не чує серцебиття плоду а 
також не відчуває його рухів. Він не 
міг стверджувати, що дитина жива. 
Я боялася, що народжу мертвий 
плід. Я нічого не могла зробити, бо 

надто стривожилася. 
Тоді Ніша розповіла мені своє 

свідоцтво. Вона сказала, що її перші 
пологи  були  важкими ,  дитина 
народилася передчасно, але після 
того,  як  вона  почала  ходити  у 
Церкву Манмін, дитина одужала. 
Коли вона була вагітна другим 
сином, він мав мало шансів, щоб 
вижити, через недостатню кількість 
амніотичної рідини. Але після 
того, як вона отримала молитву 
з  хусткою,  дитина  народилася 
здоровою. 
Почувши таке свідоцтво, моя 

віра зміцніла. Через кілька днів я 
відвідала збори зцілення з хусткою, 
які відбулися у Церкві Манмін 
Ченнаї ,  і  отримала  молитву  з 

хусткою,  над  якою  помолився 
старший пастор доктор Джерок 
Лі, від пастора Джозеф Ган (Книга 
Дії 19:11-12). Потім сталося дещо 
дивовижне. Плід, який зовсім не 
рухався, почав рухатися. Алілуя! 
Я була дуже щаслива. Бог дійсно 

живий! Лікар сказав, що активність 
плоду на щастя відновилася, але він 
попередив, щоб я була обережною, 
тому що плід дуже малий. Однак, я 
зовсім не хвилювалася. 15 лютого 
2015 року  я  народила  здорову 
донечку.
Моїй доньці Джанані зараз три 

роки. Вона росте здоровою і гарною. 
Всю  славу  і  подяку  я  складаю 
живому Богові і дякую старшому 
пастору, який вклав силу у хустку. 


