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Після воскресіння і вознесіння 
Господа, Його учні отримали Святого 
Духа, а потім силу Божу. Справи 
апостолів записані у Новому Заповіті. 
Серед багатьох їхніх могутніх справ 
Бог явив надзвичайні дива руками 
апостола Павла, про що написано 
у Книзі Дії 19:11-12; а саме: хустки і 
пояси з його тіла приносили хворим, 
і хвороби залишали їх, а злі духи 
виходили з них. 
Навіть у наш час дивовижні справи 

Святого  Духа  відбуваються  по 
всьому світу завдяки хустці, над якою 
помолився старший пастор доктор 
Джерок Лі, і справи демонструють 
справжність Біблії і живого Бога. 
Нещодавно преподобна доктор Гісун 
Лі, пасторка Всесвітнього керівництва 
Манмін, провела збори зцілення з 
хусткою у Сінгапурі, Малайзії та 
Індонезії. 

8 квітня перші збори відбулися у 
Церкві Манмін Сінгапур. Відбулося 
богослужіння з нагоди 6-ї річниці, а 
потім збори зцілення з хусткою. Збори 
відвідала велика кількість людей, які 
долучилися до богослужіння Манмін 
в інших місцях Малайзії, а також 
члени Церкви Манмін Сінгапур. 
Вона передала послання під назвою 
«Духовні справи», засновуючись на 
Посланні Якова 2:22, і помолилася про 
хворих з хусткою сили. Після молитви 
член церкви, який не чув протягом 
кількох років внаслідок розриву 

барабанної перетинки, почав чути, 
а п’ятирічний німий хлопчик почав 
розмовляти. Були також інші люди, 
які зцілилися від своїх хвороб, у тому 
числі хвороби Паркінсона, запалення 
щитовидної залози, «мушок» в очах 
та синдрому замороженого плеча. 

11 квітня інші збори зцілення з 
хусткою відбулися у Церкві Манмін 
Пенанг для глухих у Малійзії, а також 
глухі члени церкви у дванадцяти 
країнах, у тому числі Таїланді, Данії, 
Франції, Німеччині та Австралії 
долучилися до зборів через мережу 
Інтернет у відео онлайн режимі. 
Преподобна Лі проповідувала на 
тему «Серце добра», про що написано 
у 1 Посланні до солунян 5:21-23, і 
повела у прославлянні Бога. Члени 
церкви пожертвували свої серця 
за допомогою азбуки глухонімих і 
танцювали. Коли вона помолилася 

з хусткою про хворих, 35 глухих 
підійшли до олтаря і свідчили, що 
можуть розрізняти звуки. Також 
було багато людей, які зцілилися 
від паралічу лівої частини тіла, 
атопічного дерматиту всього тіла, 
волчаночного еритематозу, важкості 
у  диханні ,  нетримання  сечі  та 
алергічного захворювання слизових 
оболонок носу.

14 квітня преподобна Лі провела 
збори зцілення з хусткою у залі 
Церкви Бет-Ел в Індонезії. Вона 
говорила про «Духовну і тілесну 
віру», засновуючись на Посланні 
до євреїв 11:1-3, допомогла людям 
прославити Бога у повноті Духу і 
покаятися. Потім вона помолилася 
про хворих, і здійснилися неймовірні 
справи  зцілення.  Багато  людей 
зцілилося від раку молочної залози, 
раку матки, раку крові, діабету, 

наслідків паралічу і поганого зору. 
15 квітня преподобну Лі запросили 

у Церкву Осана Наради. Пастор 
Дгані Сатріанто, який служить у 
церкві, разом з пасторами, у 2017 
році відвідав Центральну Церкву 
Манмін, яка належить до тієї ж 
церковної установи, і отримав велику 
благодать. Ці збори були проведені 
після їхнього щирого прохання. 
Преподобна Лі проповідувала на тему 
«Благословення ходити у світлі» (1 
Послання Івана 1:5-7) і помолилася 
з хусткою про хворих. Присутні 
зцілилися від пухлини молочної 
залози, хвороби нирок, каміння у 
сечовому міхурі, церебрального 
інфаркту, наслідків паралічу та 
поганого зору. 

16 квітня вона провела Молитовні 
збори  повноти  Святого  Духу  у 
Церкві Манмін Тангеранг. Вона 
проповідувала на тему «Довіра», 
засновуючись на 2 Книзі Хроніки 
20:20, і вела у прославлянні і покаянні. 
Коли вона молилася з хусткою, 
люди вставали з інвалідних візочків, 
починали ходити, стрибали, а також 
зцілилися від багатьох хвороб. 
Всю славу і подяку ми складаємо 

живому  Бог у,  Кот рий  приві в 
незліченну  кількість  людей  за 
допомогою справ Святого Духу, 
таких самих, які записані у Книзі Дії 
апостолів, у ці останні часи, повні 
гріха і зла. 

Полум’яні справи Святого Духа явилися 
у Сінгапурі, Малайзії та Індонезії

«Я був вражений служінням Манмін,
яке прославляє Єдиного Бога!»

Пастор Дгані Сатріанто, 
директор Джакарта у 
центральному окрузі 
п’ятидесятницьких 
церков в Індонезії 

Я відчув присутність Бога на зборах зцілення з 
хусткою. Коли преподобна Гісун Лі помолилася 
про хворих з хусткою, над якою помолився доктор 
Джерок Лі, багато людей зцілилося від своїх хвороб. 
Я хотів би продовжувати співпрацю з Центральною 
Церквою Манмін і сподіваюся, що ще більша 
кількість членів моєї церкви відчують силу Бога. Я 
вдячний за служіння Манмін, яке прославляє Бога. 

Сінгапур Малайзія Індонезія
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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 
Головний редактор: Ґеумсун Він  
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«Не кожен, хто каже до Мене: «Господи, Господи!» увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Мого Отця, що на небі» 
(Євангеліє від Матвія 7:21).

«…Є й гріх на смерть, – не про нього кажу, щоб молився» (1 Послання Івана 5:16).

Люди, які не мають спасіння, незважаючи 
на їхнє сповідання віри в Бога

В Євангелії від Матвія 25 записана 
історія про п’ять «мудрих» дів, які 
підготували «оливи в посудинки 
разом зі своїми каганцями», а інші 
«нерозумні» діви «не взяли із собою 
оливи». Коли оголосили про прихід 
молодого, нерозумні діви пішли 
купувати оливи, але коли вони 
повернулися, двері на весілля були 
замкнені.
Тут десять дів символізують всіх 

віруючих, які надіються на небеса, 
а «молодий» – це Ісус Христос. 
Важливий урок тут полягає у тому, 
що з десяти дів лише п’ять «мудрих» 
увійшли  на  весілля ,  а  інші  не 
потрапили на нього. Як ці останні 
п’ятеро, деякі віруючі не отримають 
спасіння. Які саме віруючі із тих, 
хто сповідують свою віру в Бога, 
не зможуть отримати спасіння і 
потрапити на небеса? 

 
1. Люди, які чинять беззаконня
В  Євангелі ї  від  Матвія  7 :21 

написано: «Не кожен, хто каже до 
Мене: «Господи, Господи!» увійде в 
Царство Небесне, але той, хто виконує 
волю Мого Отця, що на небі».
У наступних віршах, 22-23, Ісус 

продовжує: «Багато-хто скажуть Мені 
того дня: Господи, Господи, хіба ми 
не Ім’ям Твоїм пророкували, хіба не 
Ім’ям Твоїм демонів ми виганяли, або 
не Ім’ям Твоїм чуда великі творили? 
І їм оголошу Я тоді: Я ніколи не 
знав вас... Відійдіть від Мене, хто 

чинить беззаконня!» Навіть якщо 
люди говорять, що вірять в Господа 
і являють дива, тим, хто «чинить 
беззаконня» Він скаже: «Я ніколи не 
знав вас». 
Наприкінці віку цього – у день 

суду – наш Господь відділить всіх 
неправедних, які чинили беззаконня 
і навіть змусили інших спіткнутися, 
і вкине їх у вогняну піч, пекельне 
покарання (Євангеліє від Матвія 
13:40-42). 
Що  ма є  н а  у в а з і  І с у с  п і д 

«беззаконням»? Як написано у 1 
Посланні Івана 3:4: «Кожен, хто 
чинить гріх, чинить і беззаконня. 
Бо гріх то беззаконня», беззаконня, 
або гріх, походить від невиконання 
закону істини, тобто Божого Слова. 
Беззаконні люди – це такі люди, 
які роблять те, що Біблія забороняє 
робити; ті, хто не позбулися гріхів, 
яких Біблія говорить позбутися; 
ті, хто не чинить так, як наказує їм 
робити Біблія; а також ті, хто не 
виконує накази, записані в Біблії, та 
не слухається їх. 
Детальніше про це написано в 

Біблії у 1 Посланні до коринтян 6:9-
10: «Хіба ви не знаєте, що неправедні 
не вспадкують Божого Царства? 
Не обманюйте себе: ні розпусники, 
ні ідоляни, ні перелюбники, ні 
блудодійники, ні мужоложники, ні 
злодії, ні користолюбці, ні п’яниці, ні 
злоріки, ні хижаки Царства Божого 
не вспадкують вони!» Незважаючи 
на сповідання своєї віри в Господа, 
людина, яка продовжує чинити 
беззаконня і не відвертається від 
гріха, не зможе успадкувати небеса, а 
отже, потрапить до пекла (Послання 
до галатів 5:19-21). 
Дехто з вас може запитати: «Якщо 

новонавернений християнин сказав 
неправду і якщо він через це не зможе 
отримати спасіння, тоді скільки людей 
насправді отримають спасіння»? 
Звичайно, те, що людина нещодавно 
прийняла Господа, не означає, що 
вона змогла відразу позбутися всіх 
своїх гріхів. Навіть якщо людина 
не позбулася своїх гріхів, коли 
вона молиться, докладає зусиль і 
відповідним чином змінюється, Бог 
визнає саме це зусилля як доказ віри, 

гідний спасіння. 
Однак, якщо людина навіть не 

намагається позбутися гріхів, але 
продовжує грішити і ще більше 
занурюється у мирські справи, її 
сповідання «Я вірю» буде неправдою.

. 
2. Люди, які чинять гріхи на 

смерть
У 1 Посланні Івана 5:16 написано: 

«…Є й гріх на смерть, не про нього 
кажу, щоб молився».
М и  п о в и н н і  с т а р а н н о 

підбадьорювати і молитися за тих 
людей, які вчинили гріхи, які не 
ведуть до смерті, і допомагати їм 
позбутися гріхів, але існують також 
гріхи на смерть. Отже, які гріхи 
приводять людей до смерті?
В Євангелії від Матвія 12:31 Ісус 

чітко говорить нам: «Тому то кажу 
вам: усякий гріх, навіть богозневага, 
проститься людям, але богозневага 
на Духа не проститься!» І знову в 
Євангелії від Луки 12:10: «І кожному, 
хто скаже слово на Людського Сина, 
йому проститься; а хто зневажатиме 
Духа Святого, не проститься».

«Зневажання Святого Духа» – це 
богохульство, коли люди називають 
Святий  Дух  «дияволом»  або 
«сатаною», а також вважають справи 
Бога, явлені Святим Духом, справами 
злих духів і сатани. 

«Перешкоджати Святому Духу» 
означає заважати здійсненню справ 
Святого Духу через заперечення 
Божих справ на підставі власної злості 
навіть після того, як людина особисто 
стала свідком справ Святого Духа. 
Н а п р и к л а д ,  п о ш и р е н н я 

безпідставних чуток і безпідставні 
з в ину вач енн я ,  коли  людина 
стверджує, що релігійна громада, 
сповнена  справ  Святого  Духа , 
– «єретики» або «неправі», – це 
«перешкоджання Святому Духу». 
Це дійсно смертний і страшний гріх, 
бо він кидає виклик Богові-Творцю, 
руйнує Його царство і заважає йому 
здійснитися.
Люди ,  які  роблять  цей  крок , 

замислюють  щось  і  насправді 
реалізують свої плани, таким чином 
підсилюючи зневагу до Святого Духа, 
чинять гріх «протидії Святому Духу». 

Записана в Євангелії від Марка 3:20-30 
історія про те, як фарисеї зневажали 
Святого  Духа ,  перешкоджали  і 
протидіяли йому. Серед тих, хто 
почув новину про Ісуса, добрі люди 
повірили у Нього і прославили Бога. 
Однак лихі люди почали поширювати 
ч у т к и ,  я к і  шв и д ко  п о ч а л и 
повторювати книжники і фарисеї, 
які хвалилися своїми глибокими 
знаннями священного письма. Вони 
говорили: «Він несамовитий» та «Має 
Він Вельзевула». 
І сус  покликав  ї х  до  Себе  і 

промовляв до них їм притчами: «Як 
може сатана сатану виганяти? І коли 
царство поділиться супроти себе, – не 
може встояти те царство. І коли дім 
поділиться супроти себе, – не може 
встояти той дім. І коли б сатана сам 
на себе повстав і поділився, то не 
зможе встояти він, але згине». Тому 
що навіть у світі злих духів існує 
чіткий порядок: злі духи не виганяють 
інших злих духів із людей, і сатана не 
виганяє самого себе. 
Крім того, у віршах 28-29 Ісус 

продовжує: «Поправді кажу вам, 
що простяться людським синам 
усі прогріхи та богозневаги, хоч би 
як вони богозневажали. Але, хто 
богозневажить Духа Святого, повіки 
йому не відпуститься, але гріху 
вічному він підпадає». Як людина 
може отримати спасіння, якщо вона 
зневажала Святого Духа, заважала 
йому і протидіяла справам Бога, 
називаючи їх «справами злих духів»? 
Бог, Який вчора, сьогодні і завжди 

той же, являє ознаки і дива навіть у 
наш час через людей, які догоджають 
Йому (Євангеліє від Івана 4:48), 
завдяки їм підтверджуючи Своє 
існування і присутність. Отже, ви 
не повинні зневажати Святого Духа, 
заважати і протидіяти йому. 

Любі брати і сестри у Христі! В ім’я 
Господа нашого я молюся про те, щоб 
завдяки цьому слову ви зрозуміли, що 
людина може не отримати спасіння, 
незважаючи на сповідання віри в 
Бога, і людина повинна триматися 
подалі від цього шляху смерті, щоб 
благополучно потрапити на небеса, 
обравши правильний шлях! 

Старший пастор доктор Джерок Лі

2
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Довіра і любов Бог заслуговує на нашу любов, яку ми являємо своїм життям і 
своєю повною довірою. Яку ви маєте любов і довіру до Бога? 
Давайте розглянемо, у чому полягає секрет досягнення повної 
довіри і любові до Бога, Господа і Святого Духа. 

У Посланні до римлян 8:7: «Думка бо тілесна 
ворожнеча на Бога, бо не кориться Законові Божому, та 
й не може». Що означає фраза «тілесна думка»?

«Тілесна думка» – це неправда, яка походить із 
серця через роботу душі. Вона збуджує похіть у серці 
і заважає людям розвивати духовну віру, яка догоджає 
Богові. Якщо людина має тілесний образ мислення, 
вона судить про все, покладаючись на власні норми, 
при цьому переслідуючи власну вигоду. Маючи такий 
образ мислення, люди критикують істину, помилково 
вважаючи милосердя злом, і живуть, навіть не 
здогадуючись, що вони неправі. 
Припустимо,  ви  зустріли  людину,  яка  вам 

подобається, але вона не привіталася з вами і скривила 
дивну гримасу, коли ви з нею привіталися. Ви можете 
подумати: «Невже я образив цю людину якимось 
чином? Я думав, це гарна людина, але вона виявилася 
неввічливою!» Ви можете за одну хвилину змінити 
свою думку. Ви не зважили на ситуацію і осудили 
людину, покладаючись на своє підступне і мінливе 
серце. 
У 6 главі 2 Книги Самуїлової розповідається про царя 

Давида, котрий радів, коли ковчег ГОСПОДА було 
принесено в Єрусалим. Він радісно танцював і славив 
Бога. Побачивши це, його дружина Мелхола зневажила 
його, подумавши, що він поводиться негідно. Вона 
засудила його, бо була злою і гордовитою. Але вчинки 

Давида були добрими в очах Бога. 
У 13 главі Євангелія від Луки розповідається про 

жінку, яка протягом вісімнадцяти років страждала від 
хвороби, спричиненої злим духом. Вона була скорчена і 
не могла випростатись. Ісус поклав на неї руки, і у ту ж 
мить вона випросталась і стала славити Бога. 
Але старший синагоги був обурений, тому що Ісус 

зцілив її у суботу, тож почав говорити людям про те, що 
належить зцілюватись у буденні дні, а не у суботу. Йому 
було байдуже, що явилась сила Бога, і нещасні люди 
відчули Божу любов. Оскільки старший синагоги не 
мав любові і милосердя, він осудив Ісуса, поклавшись 
на своє самовдоволення і власні думки, і наполягав на 
тому, що його слова – це Божа воля. 
Якщо людина має такі неправедні якості, як 

ненависть, заздрість і жадібність, або самовдоволена і 
має власні рамки, вона промовляє свої тілесні думки. 
Вона може думати про щось хороше як про погане. 
Отже, ми повинні викорінити тілесні думки, які є 
ворожнечею на Бога. Якщо ви вважаєте щось гарне 
негарним, це – ваше зло. Ви повинні швидко викорінити 
його і намагатися мати духовні думки у будь-якому 
питанні. Як написано у 1 Посланні до коринтян 2:13: 
«Що й говоримо не вивченими словами людської 
мудрости, але вивченими від Духа Святого, порівнюючи 
духовне до духовного», лише маючи духовні думки, ви 
можете розуміти і довіряти Богові, Котрий є дух. 

У  15 главі  Євангелія  від  Матвія  язичниця 
попросила Ісуса вигнати нечистого духа з її дочки. 
Тоді Він промовив: «Не годиться взяти хліб у дітей 
і кинути щенятам». Замість того, щоб образитися, 
вона принизила себе і відповіла: «Так, Господи! Але 
ж і щенята їдять ті кришки, що спадають зо столу 
їхніх панів». 
Ісус похвалив жінку за її розуміння і негайно 

відреагував на її прохання. Якби жінка наполягала 
на своєму, вона, напевно, образилася, засумувала і 
відмовилася від розв’язання проблеми. Однак, жінка 
мала достатньо віри, щоб отримати відповідь. Тому 
вона змогла незмінно триматися Його, тримаючись 
істини. 
Ісус бачив її віру, тому Він дав їй можливість 

виконати міру справедливості, змусивши її показати 
свою віру до кінця. Він також мав на увазі виявити 

її скромне сповідання, щоб показати, якою має бути 
істинна віра, тим людям, які легко занепадають 
духом, звинувачують Бога і змінюються, коли не 
отримують відповіді. 
Люди, які розуміють все у праведності, довіряють 

праведності і любові Ісуса , тож вони можуть 
розмірковувати про те, чому Ісус так зробив. Після 
того, як ви прийняли Господа і отримали Святого 
Духа, вас вестиме Дух і ви будете розуміти все 
у правді настільки, наскільки ви позбулися зла і 
тілесних думок. 
Однак, якщо ви маєте лихі думки, неправду, 

прихильність цьому світу, Помічник-Дух не зможе 
діяти. Якщо ви зруйнуєте тілесні думки, отримаєте 
допомогу Святого Духа і будете міркувати праведно, 
ви зрозумієте мудру волю Бога. Чим краще ви 
будете її розуміти, тим міцнішою буде ваша віра. 

Петро, учень Ісуса, довіряв Ісусові і любив Його, 
коли Той виконував Свою місію, але після розп’яття 
його любов стала глибшою. Його Учитель Ісус, якого 
він так сильно любив, праведний і дорогоцінний 
Син Божий, був розіп’ятий прямо перед його очима. 
Однак, він зрікся Його замість того, щоб захистити 
Його, і навіть вилаявся на Нього. 
Незважаючи на це, Ісус спокійно подивився на нього 

без докору і прийняв страждання на хресті. Після 
того, як Петро побачив страждання Ісуса, Який помер 
за нього, його любов збільшилася і поглибилася. 

Коли збільшилася любов, рівень його довіри до Нього 
також збільшився. 
Він злякався запитання дівчинки-служниці, але 

після воскресіння Господа він проповідував Євангеліє, 
навіть коли його оточували люди з поглядом убивць. 
Навіть коли Петра розіп’яли догори ногами, його віра 
не похитнулася. Він прийняв славетну мученицьку 
смерть, маючи палку любов і міцну віру. 
Давайте об’єднаємося в істинній довірі і любові на 

землі, утішимо і віддамо свою любов Богові у Новому 
Єрусалимі. 

Ви повинні позбутися 
тілесних думок, які є 
ворожнечею на Бога

Ви повинні розуміти Боже 
благовоління, слухаючи, 
що говорить Святий Дух, і 

отримуючи Його керівництво 

Із зростанням любові 
збільшується довіра
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ВМХЛ Урім букс

У 2010 році я був пастором у церкві, а також 
служив у християнській міжконфесійній місії. 
Одного разу моя дружина, дияконіса Санвон 
Чан дала мені збірку проповідей. 
Вона вивчала Книгу Об’явлення і цікавилася, 

що означають дванадцять наріжних каменів. 
Вона знайшла інформацію в Інтернеті і 
знайшла лекції старшого пастора доктора 
Джерок Лі по Книзі Об’явлення. З тих лекцій 
вона отримала відповідь на своє запитання, і 
вона почала слухати інші його проповіді. Вона 
навіть скріпляла разом всі тексти проповідей і 
вивчала їх. Отже, вона дала мені почитати таку 
підшивку. 
Я прочитав тексти проповідей: лекції по 

Книзі Буття, лекції по Книзі Об’явлення, 
лекції по Євангелію від Івана, а також «Міра 
віри». Я також отримав відповіді на запитання 
щодо еденського раю та НЛО. Я був вражений 
поясненням щодо існування різної міри віри, 
яку має кожна людина, записаному у Посланні 
до римлян 12:3. Той факт, що ми потрапимо 
в різні небесні оселі відповідно до нашої міри 
віри, а також детальний опис небес і пекла 
вразив мене і схвилював моє серце. 

Напевно, здавалося, що я живу благочестивим 
життям, але мене особисто хвилювали 
проблеми гріха. Я продовжував каятися, і моє 
серце не було обрізане, незважаючи на те, що я 
добре знав Слово. Однак, доктор Лі сказав, що 
ми можемо позбутися навіть гріховної природи. 
Це дуже вразило мене і дало мені велику 
надію. Люди вдають, що живуть праведним 
життям, приховуючи свої гріхи, і намагаються 
бути чистими зовні. Але я відчував, що він 
настільки щирий і відвертий, що абсолютно 
нічого не приховує. 

Через два роки моя дружина побачила сон, де 
явився доктор Лі і вирішив її проблему. Вона 
сказала, що зрозуміла місце із Біблії, Євангелія 
від Матвія 7:21, де написано: «Не кожен, хто 
каже до Мене: Господи, Господи! увійде в 
Царство Небесне, але той, хто виконує волю 

Мого Отця, що на небі». Вона запропонувала 
зараз же піти у Центральну Церкву Манмін.
Мене це тривожило, тому що на той час у 

мене було стабільне служіння. Помолившись 
про це, я відчув спокій і почув, як Святий Дух 
наказує мені іти, що все буде добре. У січні 2013 
року ми з дружиною зареєструвалися у Церкві 
Манмін як звичайні члени церкви.
Коли я особисто побачив членів церкви, 

я відчув їхню міцну віру. Вони щовечора 
молилися і робили все можливе, щоб жити 
відповідно до Божого Слова. Їхня віра була 
міцнішою, ніш віра пастора у будь-якій іншій 
церкві. 
Я вважав, що навіть моя віра не досягла 

рівня віри звичайного члена церкви, хоча я 
навчав віруючих Божому Слову. Я вирішив 
мати смиренне серце, ніби я тільки-но почав 
своє життя віруючої людини, і намагався 
бути покірним Слову. У 2014 році ми разом із 
дружиною стали членами хору Шалом. 
Відколи я став членом Церкви Манмін, 

Святий Дух дав мені спокійну радість, моє 
серце наповнилося. Часто я гнівався через те, 
що був самовдоволений і покладався на власні 
думки, але зараз я відчуваю, як це відчуття 
зникає. Моя дружина також стала кращою. Я 
не був впевнений у тому, що зможу позбутися 
свого гріха, хоча у 1 Посланні Петра 1:16 
написано: «Будьте святі, Я бо святий!», а у 2 
Посланні Петра 1:4 також написано: «Щоб 
ними ви стали учасниками Божої Істоти». Але 
оскільки я невпинно молився, покладаючись 
на Святий Дух, тримаючись слова життя, моє 
серце почало відновлюватися. 
У листопаді 2016 року я навіть відчув 

особливий захист Бога. Коли я їхав по 
швидкісній автомагістралі, автомобіль, який 
їхав поряд зі мною, наскочив на шматок 
заліза, яке ледь не вибило лобове скло мого 
автомобіля. Але я залишився неушкодженим. 
Бог привів мене у Центральну Церкву 

Манмін, і я вірю, що можу досягти серця 
Господа за допомогою слова життя. За все 
дякую і славлю Його.

Диякон Квангон Парк, 49 років, 32 парафія, Центральна Церква Манмін

«Слово життя змінило моє життя і 
наповнило мене справжньою радістю!»

Я народилася глухою. Лише 
правим вухом я могла чути 
слабкі звуки за допомогою 
слухового апарату. 11 квітня я 
отримала молитву з хусткою. 
У ту мить вогонь Святого 
Духу зійшов на мене, моє тіло 
стало гарячим. Моє праве вухо 

також стало гарячим. Потім я почала чути без 
допомоги слухового апарату! Алілуя!

Свідоцтва із Сінгапура, 
Малайзії та Індонезії

У січні 2018 року я потрапила 
в аварію, внаслідок якої мої ноги 
і коліна були зламані. У лікарні 
мені зробили операцію, але після 
н е ї  я  м о г л а 
ходи ти  лише 
за  допомогою 
х о д у н к і в . 
Однак, 8 квітня 
я  о т р и м а л а 
м о л и т в у  з 
хусткою (Книга 

Дії 19:11-12) і мої ноги зміцнилися. Я 
почала ходити без ходунків! Алілуя!

«Я почала ходити без 
ходунків!»

Лін Мей, 50 років, Сінгапур

«Я почала чути на 
праве вухо!»

Лін Шу Лан, 27 років, 
Церква Манмін Сібу для глухих, Малайзія

«Я звільнився від фантомного 
болю у нозі і почав 
ходити без палиці!»

Ян Саіміма, 74 роки, 
Церква Манмін Тангеранг, Індонезія

Наприкінці 2017 року після аварії мені 
д о в е л о с я  а м п у т у в а т и 
ногу. Я носив протез, але 
фантомний  бі ль  мучив 
мене день і ніч. Я не міг 
ходи т и  бе з  па лиц і .  16 
квітня ,  коли  я  отримав 
м о л и т в у  з  х у с т к о ю , 
я  в і д ч у в ,  н і б и  щ о с ь 
торкнулося  л івої  ноги . 
Пізніше  біль  минув  і  я 
зміг ходити нормально без 
палиці! Алілуя!


