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Hовини анмінМ
Світлодіодний дисплей, встановлений з 
нагоди святкування 36-ї річниці Манмін

Під час святкування 36-ї річниці 
церкви, зображення на задньому фоні 
головного храму було замінене на 
величезний світлодіодний дисплей. 20 
липня його показали членам церкви під 
час нічного служіння, що проходить у 
п’ятницю, і члени церкви вигукували з 

радістю. Дисплей дає правдоподібнішу 
картину другого пришестя Господа, 
яка дуже зворушує людей, які палко 
бажають Його пришестя (фото № 1-4).
Розмір світлодіодного дисплея: 

ширина 13 метрів, висота 5,5 метрів, 
роздільна здатність 4k. На ньому 

демонструються допоміжні матеріали 
для служіння, наприклад, цитати з 
Біблії для проповідей, зображення і 
фото. Сподіваємося, що увага людей 
підсилиться, і це повинно допомогти їм 
краще розуміти проповіді, допоможе 
поклонятися в дусі та істині. Крім 

того, на екрані можна показувати 
різноманітні зображення неба, природи 
і членів церкви, присутніх на служінні. 

22 липня після недільного вечірнього 
богослужіння відбувся концерт з 
нагоди святкування 36-ї річниці церкви 
(фото № 5-7). 

Цю картину було намальовано 
у  серпні  1996 року,  коли  був 
побудований п’ятий храм. Там було 
зображено друге пришестя Господа 
на повітрі, воскресіння віруючих, 
які отримали спасіння, і взяття 
живими  на  небо  тих ,  які  були 
схоплені живими.
Це зробили тому, що старший 

пастор доктор Джерок Лі бажає, щоб 
члени церкви не заплямовувалися 
гріхом і злом в останні часи, але 
були схожими на Господа, дуже 
старалися  прикрасити  себе  як 
Його  наречена  і  мати  щасливе 
християнське життя, маючи надію 
на зустріч з Ним. Поправки до 
картини робилися двічі, у 2001 
і у 2015 роках, щоб детальніше 
показати духовне царство. 

Друге пришестя Господа
Коли Господь Ісус вознісся на 

небо, ангели сказали: «Той Ісус, 
що вознісся на небо від вас, прийде 
так , як бачили ви, як ішов Він 
на небо!» (Книга Дії 1:11). Щодо 
Його другого пришестя у Книзі 

Об’явлення 1:7 написано: «Ото Він 
із хмарами йде», а у 1 Посланні 
до солунян 4:16 написано: «Сам 
бо Господь із наказом, при голосі 
Архангола та при Божій сурмі зійде 
з неба, і перше воскреснуть умерлі 
в Христі». 

Небесне воїнство і ангели 
поряд з Господом
Група ангелів, які дмуть у сурми, 

йдуть попереду Господа, Котрий 
сходить на повітрі із хмарами. По 

обидві сторони від Нього групи 
ангелів-воїнів. У перших рядах 
– Архангол Михаїл, котрий веде 
групу по праву руку від Господа. 
Позаду  груп  ангел ів -воїн ів  – 
незчисленні архангели, які також 
супроводжують Господа. По праву 
руку  йдуть  архангели ,  більше 
схожі на чоловіків, а по ліву руку – 
архангели, більше схожі на жінок. 

Пр а о т ц і  в і р и  р а з о м  з 
Господом 

По обидва боки, попереду і позаду 
Господа знаходяться ті, хто отримав 
спасіння після сотворіння, вони 
стоять в організованому порядку. 
У першому ряду справа – Ілля та 
Авраам, а Енох та Мойсей зліва. 
Вони мали настільки велику віру, 
що були схоплені на небо живими, 
не побачивши смерті. У другому 
ряду справа – апостол Павло, Петро, 
Іван, Давид і Самуїл, а зліва – 
Марія Магдалина, діва Марія, Естер 
і Рут. Інші віруючі стоять позаду, 
чоловіки справа, а жінки зліва. 

Коли  Господь  прийде  на 
повітрі, люди в усьому світі 
зміняться і будуть взяті на 
повітря
П а с т о р и  і  в і р у ю ч і ,  я к і 

прикрашають себе, як наречені 
Господа, палко очікуючи на Його 
друге пришестя, раптом зміняться 
і  будуть  схоплені  на  небо  під 
керівництвом ангелів, як зображено 
на дисплеї. В середині – старший 
пастор доктор Джерок Лі і члени 
церкви Манмін.

«Сам бо Господь із наказом, при голосі Архангола та при Божій сурмі зійде з неба, і 
перше воскреснуть умерлі в Христі, потім ми, що живемо й зостались, будемо схоплені 
разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди будемо з Господом» 

(1 Послання до солунян 4:16-17).
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Слово Життя - Слово про хрест (25) № 76  9 вересня  2018 Hовини анмінМ

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 
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e-mail: manminen@manmin.kr
Видавець: доктор Джерок Лі 
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«І сказав їм Ісус: Поправді, поправді кажу вам: Якщо ви споживати не будете тіла Сина Людського й пити не будете крови Його, 
то в собі ви не будете мати життя. …Бо тіло Моє то правдиво пожива, Моя ж кров то правдиво пиття» (Євангеліє від Івана 6:53-55).

Споживати тіло і пити кров Сина 
Людського (2)

Для  того ,  щоб  підтримувати 
існування тіла, людина повинна 
споживати їжу і пити достатньо 
рідини .  Вода  робить  можливим 
травлення і всмоктування поживних 
речовин, а також звільнення від 
зайвих відходів та отруйних речовин, 
які знаходяться в організмі людини. 
Незважаючи на те, що ми приймаємо 
Ісуса Христа, отримуємо Святого 
Духа і стаємо Божими дітьми, вічне 
життя ми отримуємо лише тоді, коли 
споживаємо тіло і п’ємо кров Сина 
Людського. 
Як ми можемо споживати тіло і 

пити кров Сина Людського? Давайте 
детальніше розглянемо це питання, 
продовжуючи розмірковувати про 
останній висновок.

 
1. Ми повинні робити хліб із тіла 

Сина Людського
Ми повинні не лише споживати 

тіло Сина Людського, а отже, робити 
хліб із нього, а також пити кров 
Сина Людського. Інакше кажучи, 
ми повинні не лише отримувати 
знання про Бога, старанно слухаючи 
і читаючи Його Слово, ми також 
повинні робити хліб зі Слова, щоб 
воно закарбувалося у нашому серці. 
Тож у чому полягає різниця між тим, 
щоб «робити хліб із Божого Слова у 
серці» і «споруджувати і накопичувати 
Його Слово як знання»? 
Будь-яка інформація, накопичена у 

мозку, може забутися, і лише те, що ми 
просто «знаємо» істину, не обов’язково 
гарантує те, що ми будемо діяти 
відповідно до істини. Цитуючи Біблію, 
ми повинні не лише заучувати вірші, 
але також намагатися розмірковувати 
над  ними .  Наприклад ,  якщо  ми 
вивчимо напам’ять вірш 44 із 5 глави 
Євангелія від Матвія, де написано: 
«Любіть ворогів своїх, благословляйте 
тих, хто вас проклинає, творіть добро 
тим, хто ненавидить вас, і моліться за 
тих, хто вас переслідує», ми повинні 
застосовувати його на практиці у 
своєму житті. 
Коли якась людина чинить зло і 

переслідує нас, відповідно до Божого 
Слова  ми  повинні  любити  таку 
людину і навіть молитися про неї. 
Якби ми тримали Божі заповіді лише 
у своїх думках як прості знання, наші 
серця мучилися би, і ми навіть почали 
б  ненавидіти  інших ,  а  зрештою 
відплачували би злом на зло. Однак, 
якби ми робили хліб саме із цієї 
заповіді, любов і милість виходила би 
з нас, і ми б звільнилися від ненависті 
і дратівливості. Якщо ми постійно 
робимо хліб покори, ми позбудемося 
зарозумілості. 

2. Ми повинні разом пити кров 
Сина Людського 
Щоб робити хліб з Божого Слова, ми 

повинні не лише розуміти Священне 
Письмо за надиханням Святого Духу, 
але також отримати Божу благодать 
і силу завдяки щирій молитві. Також 
на цьому етапі необхідним є зусилля 
кожної людини, щоб належним чином 
повірити у Слово і застосовувати його 
на практиці. У цьому полягає пиття 
крові Сина Людського. 
Отже, «пити кров Сина Людського» 

означає застосовувати на практиці 
Боже Слово. Боже Слово можна 
розділити  на  чотири  категорії : 
«Виконувати», «Позбутися», «Робити» 
і «Не робити», і ми повинні з покорою 
виконувати кожний пункт. 
Без вчинків покори ми не відчуємо 

Божі справи, а не відчувши дію Божих 
справ з перших рук, ми не зможемо 
вийти за межі віри, тобто матимемо 
прості знання. У Посланні Якова 2:22 
написано: «Чи ти бачиш, що віра 

помогла його ділам, і вдосконалилась 
віра із діл?» Лише коли ми являємо 
Богові справи віри, наша віра-знання 
перетвориться на духовну віру. 
Навіть якщо спочатку ваша віра 

маленька, наче гірчичне зерно, якщо 
ви будете являти Богові справи своєї 
віри, Бог дозволить вам відчути Свою 
милість, силу і дію, щоб виростити з 
вашої віри міцну віру. Якщо ми віримо 
Божому Слову і застосовуємо його на 
практиці постійно у своєму житті, ми 
досягнемо «міри зросту Христової 
повноти» (Послання до ефесян 4:13). 
З другого боку, якщо ми не будемо 

застосовувати  на практиці  Божі 
слова, навіть якщо ми маємо віру 
як гірчичне зерно, після отримання 
Святого Духа, ми не зможемо мати 
духовний досвід, а також наші серця 
не зміняться незалежно від тривалості 
нашого життя у Христі. Визнавши це, 
найгіршим варіантом буде те, що ми 
позбудемося своєї віри, або відійдемо 
від віри, тому я спонукаю кожного з 
вас вдосконалювати свою віру, п’ючи 
кров Сина Людського. 

3 .  Ми  повинн і  мати  в і р у, 
п ідкр іплену  справами ,  щоб 
отримати спасіння, вічне життя, 
відповіді і благословення
Якщо ви вірите у Божі обітниці, 

записані в Біблії, ваша віра напевно 
буде супроводжуватися відповідними 
справами. Припустимо, хтось пообіцяв 
вам скарб на мільйони доларів і 
залишив його у місті Вашингтон, 
округ Колумбія. Вам сказали, що якщо 
ви пройдете туди пішки з Нью-Йорка, 
331 кілометр (близько 206 миль), 
ви отримаєте його. Якщо ви дійсно 
хочете мати той скарб і якщо людина, 
яка повідомила про нього, заслуговує 
на довіру, ви пройдете пішки з Нью-
Йорка до Вашингтона. 
Тому у  другій  половині  вірша 

Послання  Якова  2:26 написано: 
«Віра без діл мертва!» Багато людей 
сповідують віру вустами: «Я вірю у 
всемогутнього Бога», але оскільки 
вони не можуть повністю повірити, 
вони не можуть явити таку віру, 
яка супроводжується справами. Як 
написано у Божому Слові, лише 
духовна віра, що супроводжується 

справами, дає нам спасіння, Божі 
благословення і відповіді на наші 
молитви. 
Деякі люди цитують Послання до 

римлян 10:13: «Бо кожен, хто покличе 
Господнє Ім’я, буде спасений» в якості 
аргументу, щоб довести, що навіть 
ті люди, які живуть у гріху, можуть 
отримати спасіння, якщо сповідають 
свою  в іру.  Вони  намагаються 
виправдати свої гріховні вчинки. 
Однак, саме у цьому вірші говориться 
про безмежну любов Бога, котрий 
спас грішників через Ісуса Христа і не 
повинен використовуватись для того, 
щоб виправдовувати грішників. 
Так само, як Боже Слово існує у 

парі, ми повинні розглядати кожен 
вірш Біблії в контексті і лише за 
тлумаченням Священного Письма за 
надиханням Святого Духа, лише тоді 
ми отримаємо правильне розуміння. 
У  Посланні  до  римлян  10:9-10 
написано: «Бо коли ти устами своїми 
визнаватимеш Ісуса за Господа, і 
будеш вірувати в своїм серці, що 
Бог воскресив Його з мертвих, то 
спасешся, бо серцем віруємо для 
праведности, а устами ісповідуємо 
для спасіння». Послання до римлян 
10:13 насправді означає, що лише 
сповідання  вустами  тих  людей , 
які стали праведними, закінчаться 
спасінням. 
Тоді  що  означають  такі  слова 

Біблії: «…бо серцем віруємо для 
праведности, а устами ісповідуємо 
для  спасіння»? У  Посланні  до 
римлян 2:13 написано: «Бо не слухачі 
Закону справедливі перед Богом, але 
виконавці Закону виправдані будуть». 
Інакше кажучи, якщо ми дійсно 
віримо від щирого серця Божому 
Слову, яке ми чуємо, ми будемо 
жити відповідно до Його Слова, що 
дозволить нам виправдатись, що у 
свою чергу дасть нам праведність. 

Любі брати і сестри у Христі, в 
ім’я Господа нашого Ісуса Христа 
я молюся про те, щоб ви, старанно 
споживаючи тіло і п’ючи кров Сина 
Людського, догоджали Богові такою 
вірою, яка підкріплюється справами 
і процвітає у кожній справі вашого 
життя!

Старший пастор доктор Джерок Лі
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Перед тим, як я дізнався про служіння Манмін, моє життя було 
схоже на корабель, який дрейфує на хвилях океану без компасу. Я 
народився на Кубі, але після смерті батьків я переїхав в Еквадор. 
Після того, як мене звільнили з роботи, я жив у самотності і болі, 
почав вживати алкоголь і курити марихуану. 
Я  ходив  у  школу  маг і ї  і  показував  маг ічні  фокуси ,  щоб 

заробляти на життя у шоу, які відбувалися у лікарнях, школах, 
театрах, а також телевізійних шоу для дітей. Коли я працював, 
я ще більше ставав другом цьому світові. Я вживав алкоголь, 
наркотики і палив. Все це завдало шкоди моїм легеням. А наслідки 
операції після перелому ноги змусили мене страждати від болю 
у щиколотках і спині. У мене розпочався хронічний алергічний 

риніт і нервовий розлад. 
Я почав шукати слово життя, яке могло врятувати мене від 

темряви. У 2015 році в Інтернеті я прочитав статтю про доктора 
Джерок Лі і Центральну Церкву Манмін. Свідоцтва доктора Лі 
зворушили моє серце. Я почав слухати його проповіді і молитися. 
Я отримав зцілення хвороб через його молитву про хворих! Я 
почав все з чистого аркуша. Я перестав палити, вживати алкоголь 
і наркотики. Я зцілився від хронічного алергічного риніту, стан 
моїх легенів нормалізувався. Я також звільнився від алергічного 
нервового розладу. 
Після того, як я отримав таку дивовижну благодать, я ділився 

своїми свідоцтвами з іншими людьми і «Словом про хрест», про 
який розповідав доктор Лі. Я приєднався до богослужінь Церкви 
Манмін Перу або Церкви Манмін Колумбія через ЮТьюб і вивчаю 
послання доктора Лі через соціальні мережі. Я також читаю 
«Новини Манмін» іспанською на веб-сторінці церкви. 
Сподіваюся, що слово життя буде передаватися більшій кількості 

людей, і що ще більше людей, включаючи мою сім’ю і друзів, 
отримають спасіння. Я також хочу відвідати Південну Корею 
і особисто зустрітися з доктором Лі. Я щиро дякую старшому 
пастору доктору Джерок Лі, котрий скерував мене шукати Бога 
щодня, любити Ісуса Христа і молитися у Святому Дусі. 

Манмін відроджує життя і служіння 
християн в усьому світі

Центральна Церква Манмін і доктор Джерок Лі показали, як 
повинні жити справжні християни. Багато людей навчилися в них 
правильно поклонятися Богові і отримали зцілення і відповіді 
через молитву доктора Лі. Моя дружина також відчула роботу його 
молитви сім років тому. На 9 місяці вагітності протягом кількох днів 
вона не відчувала рухів плоду. Але як тільки вона отримала його 
молитву, наша дитина знову почала ворушитися. 

◆
Я зустрічався з багатьма впливовими пасторами по всьому світу і 

можу сказати, що мало хто завжди готовий служити членам церкви 
щодня по 24 години на добу так, як це робить доктор Лі, впливаючи 
на життя членів церкви. Ми будемо робити все можливе, щоб 
поширювати його служіння пасторам по всьому світу. 
Я дуже вдячний, що вивчаю Євангеліє святості, вільне від впливу 

земних віянь. У своєму посланні доктор Лі звертає увагу на гріхи, 
які ненавидить Бог, і наголошує на тому, що ми повинні стати Його 
істинними дітьми, які живуть за Божим Словом. 
Я маю велику честь долучитися до його служіння. 

Пан Сергій Велбовець, 
президент ІНВІКТОРІ МЕДІА ГРУП, Канада

«Тут знаходиться істинна 

віра щирого 

служіння Богу»

Я вирішив багато особистих проблем за допомогою могутньої 
молитви доктора Джерок Лі. Моя дружина також зцілилася 
від болю у спині за допомогою його молитви. Я вірю, що такі 
могутні справи, які явив доктор Лі, можуть здійснитися лише 
тому, що він отримав освячення і присвятив все своє життя 
молитві  і  посту,  маючи  величезне  почуття  обов’язку  перед 
Божим  Царством .  Такі  справи  не  можуть  відбутися ,  якщо 
людина просто знає про Бога і трохи спілкується з Ним. 
Коли я відвідав Церкву Манмін , я відчув щасливе життя , 

коли  людей  зцілює  Бог,  коли  вони  отримують  відповіді  і 
благословення. Коли я зустрівся з доктором Лі, я був вражений 
його абсолютною любов’ю до членів церкви, його скромністю 
Божого служителя. Він показав мені великий приклад того, 
як людина може стати Божим другом. Коли я побачив його, я 
вирішив відновитися. 

 ◆
Служіння Манмін з часом поширилося ще більше і явило добрі 

приклади того, як повинна виконуватись робота Бога. Я хочу 
продовжувати допомагати служінню Манмін і бути свідком Бога, 
Який діє разом з доктором Лі. 

Доктор Андре Гасіоровскі, 
президент Коаліції «Рука допомоги», Ізраїль

«Члени церкви Манмін 

щасливі завдяки відданості і 

любові пастора»

пре

щ

през

«

Брат Йорданіс Кастро, 
місто Гуаякіль, Еквадор 

«Я перестав вживати алкоголь 

і наркотики, і моє життя 

відновилося»

«Я переста

і на
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ВМХЛ Урім букс

Скринінг-тест під час вагітності

До молитви: Був діагностований синдром Дауна 
в результаті аналізу ДНК плоду у крові матері

Після молитви: Дитина народилася нормальною 
після молитви доктора Джерок Лі

У  червні  2017 року  я  з  радістю 
дізналася, що завагітніла першою 
дитиною. Однак, результати аналізу 
крові, проведеного 24 жовтня, на 17-
ому тижні, і на 13-ому тижні вагітності, 
показали, що дуже великий ризик 
народити дитину із синдромом Дауна. 
Якщо вірогідність вища за 1/270, це 
майже завжди синдром Дауна. Але моя 
дитина мала 1/5, тобто дуже високий 
показник. Тоді я дуже засмутилася і 
заплакала, але потім подумала, що 
немає причин хвилюватися, тому що Бог 
живий. 

◆
Я отримала молитву старшого пастора 

доктора Джерок Лі про хворих через 
ВХМ з вірою і наступного дня зробила 
повторний аналіз. Після того я відвідала 
Збори  божественного  зцілення  у 
Молитовному центрі Манмін і зрозуміла, 
що повинна досягти духовної любові до 
свого чоловіка, і ми повинні служити 
одне одному. Я хотіла, щоб мій чоловік 
служив мені відколи завагітніла, але 
я покаялася за такі егоїстичні думки. 
Я почала прибирати у домі, думаючи 
про нього, чекаючи його повернення з 
роботи, і намагалася служити йому з 
добром і любов’ю. 
Також я ходила на всі богослужіння, 

Молитовні збори Даниїла, Молитовні 
районні збори по вівторках, служіння 
малої групи, а також особливі молитовні 
збори. Я щиро молилася і накопичувала 
своє благочестя. Я також озирнулася 
на своє минуле життя з чоловіком, 
дияконом Чулхо Чо, тому що ми знали, 

що хвороба дитини залежить від гріха 
матері або батька. Я покаялася у тому, що 
не молилася і не жила за Словом, що по-
дружньому ставилася до цього світу. Я 
попросила про Божу милість і благодать. 
Потім я отримала впевненість у 

відповіді. Цілий день я слухала проповіді 
старшого  пастора  у  ВХМ.  Я  дала 
можливість своїй дитині послухати 
проповіді. Я отримала його молитву про 
хворих з хусткою сили, яку приклала до 
свого живота під час трансляції у ВХМ 
(Книга Дії 19:11-12). Пастор моєї парафії, 
лідери районів та знайомі молилися за 
мою дитину з любов’ю. 

◆
7 листопада був готовий результат 

повторного аналізу. Мені повідомили, 
що  дитина  нормальна .  У  ту  ніч  я 
пролила багато сліз подяки разом зі 
своїм чоловіком на Молитовних зборах 
Даниїла. 

17 грудня я сказала старшому пастору: 
«Моя дитина зцілилася від синдрому 
Дауна за вірою!» Він дуже зрадів і 
помолився про безпечні і легкі пологи. 
27 березня 2018 року я народила дитину 
легко і безпечно, як він попросив у 
молитві про мене. Алілуя!
То  була  гарна  можливість  для 

духовного пробудження моєї сім’ї. Ми 
відчули глибоку любов Бога і Господа, 
Котрий бажає, щоб ми завзято прямували 
до  Нового  Єрусалиму,  найкращої 
небесної оселі. Всю славу і подяку я 
складаю Богові, Котрий зцілив мене, а 
також щиро вдячна старшому пастору, 
котрий помолився про мене з любов’ю. 

Дияконіса Г’єрім Чо, 28 років, парафія 12, Центральна Церква Манмін

«Я народився глухим, 
але отримав можливість 
чути, а також зцілився від 

паралічу обличчя!»
Брат Елвіс Небійс, 23 роки, 

Церква Манмін для глухих у Латвії

Я народився глухим. У віці восьми 
років у мене стався параліч обличчя, 
коли мене вдарили по правій стороні 
обличчя під час гри зі своїм родичем. 
То був периферійний тип паралічу 
обличчя, спричинений забиттям. 
Мені сказали, що може трапитися 
так, що він повториться. Симптоми 

паралічу ослабилися завдяки лікуванню, але у віці 16 років 
все повторилося. Знадобилося багато часу, щоби зцілитися 
від цього. 
У квітні 2016 року від свого друга я почув про доктора 

Джерок Лі. Він сказав, що проповіді старшого пастора 
сповнені любові і милості. Я почав долучатися до служіння 
мовою жестів через Нефсіс, багатоточечний конференц-
зв’язок. Проповідь була дійсно зрозумілою і потужною, 
багато людей зцілилося від невиліковних і смертельних 
хвороб. І найголовніше: я зі здивуванням дізнався про те, 
що до багатьох людей повернувся слух, а здатність чути 
поліпшилася. 
У серпні 2017 року я з палким бажанням взяв участь у 

Літньому виїзному семінарі. Я був вражений, коли на власні 
очі побачив могутні справи. Також після того, як я отримав 
молитву старшого пастора, я отримав здатність чути, хоча 
раніше  був  абсолютно 
гл у хим .  Пост у пово  я 
все  краще  почав  чути 
правим вухом. Я був дуже 
здивований. Окрім мене 
зцілилося багато глухих 
людей, і вони прославили 
Бога. 

◆
У  квітні  2018 року  я 

хот і в  ознайомитися  з 
духовними посланнями 
старшого пастора більш 
системно і відвідав пастора Джангун Джі у Церкві Манмін 
для глухих, штат Пінанґ, Малайзія. Я вивчав послання і 
ходив на всі богослужіння і всі молитовні збори церкви. 
Познайомившись із членами церкви на кількох зборах, я 
багато дізнався про правильне християнське життя. 
Але коли у кінці квітня 2018 року я залишився у Таїланді, 

щоб відвідати свято з нагоди 8-ї річниці Церкви Манмін 
Хат’яй для глухих, моє обличчя знову вразив параліч. 
Я засмутився ненадовго, але скоро отримав молитву з 
хусткою від пастора Джі, над якою помолився старший 
пастор (Книга Дії 19:11-12). Через два тижні після молитви 
параліч повністю зник, я став повністю нормальним. 
Повернувшись у Литву, я поділився своїми свідоцтвами 

з членами Церкви Манмін для глухих у Латвії і намагався 
євангелізувати людей. Всю славу і подяку я складаю Богові 
і Господу. А також моя велика подяка старшому пастору. 

«Моя дитина 
перебувала у групі 
високого ризику 
щодо синдрому 
Дауна, але стала 
нормальною!»


