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«Я маю визнати,

що це – справи Бога!»
Лікарі ВМХЛ у місці дії вибухової сили Бога

Деякі люди використовують свої 
знання як духовний реквізит для 
підтримання своєї віри у живого Бога, 
тоді як інші люди не вірять у існування 
Бога, обмежуючи віру своїми знаннями. 
У 2004 році була заснована Всесвітня 

мережа  хрис ти ян -л і к ар і в ,  щоб 
пробудити ще більше ерудованих 
людей, які не знають про Бога. Щороку 
вони проводили конференції, де були 
представлені випадки божественного 
зцілення ,  як і  були  засновані  на 
медичних фактах. Вони також мають 
записи про реєстрацію пацієнтів, а 
також реєстрацію свідоцтв, зроблених 
на  т аких  зборах  як  з акордонн і 
євангелізаційні кампанії, особливі 
збори божественного зцілення та літні 
виїзні семінари, де були явлені Божі 

справи зцілення. 
18 липня 2018 року ВМХЛ почала 

реєструвати пацієнтів, які прагнули 
отримати зцілення під час проведення 
літнього виїзного семінару Манмін у 
2018 році. Оскільки вибухові справи 
сили відбувалися на кожному виїзному 
семінарі, кількість хворих людей у 
цьогорічному списку становила 1 217, у 
тому числі членів церков-філій. 
У перший день семінару, 6 серпня, 

присутні отримали молитву з хусткою 
(Книга Дії 19:11-12), і багато хто з 
них прийшов у намет ВМХЛ, щоб 
поділитися своїми свідоцтвами. Їх 
обстежували хірург, педіатр, психіатр, 
рент генолог  і  дантист  ВМХЛ  і 
порівнювали їхній теперішній стан 
з тим, який вони мали до молитви, 

і записували їхні свідоцтва. Більше 
трьохсот свідоцтв було отримано на 
місці проведення заходу, і ще більше 
свідоцтв було отримано після семінару. 
Доктор  Гілберт  Че ,  президент 

ВМХЛ сказав: «Коли я бачу, як люди 
зцілюються від хвороб, які вважаються 
невиліковними і смертельними, коли 
я бачу, як сліпі прозрівають, люди на 
інвалідних візочках встають і ходять, я 
вражений і схвильований. Незважаючи 
на те, що учення про еволюцію здається 
найпоширенішим, ВМХЛ проголошує 
Бога-Творця  і  Його  чудову  силу, 
підтверджуючи дивовижні випадки 
божественного зцілення, засновуючись 
на медичних фактах і передаючи 
новини через книжки, телевізійні 
програми і щорічні конференції».

Я  б р а в  у ч а с т ь  у  л і т н ь ом у 
виїзному семінарі Манмін 2018, де 
познайомився з людьми з різних країн. 
Я також особисто відчув могутні 
справи Бога і служіння Манмін.
Оск ільки  доктор  Джерок  Лі , 

старший пастор Центральної Церкви 
Манмін багато разів відвідував 
Ізраїль, я чув про його служіння і про 
літні виїзні семінари церкви, і палко 
бажав відвідати їх. Я взяв участь у 
семінарі і був ще більше вражений, 
ніж очікував. Все, що я міг робити, 
– це дякувати Богові і прославляти 
Його. Я був очевидцем потужної 
сили Бога. Оскільки я особисто бачив 
ознаки і дива, які являли учні Господа, 
я отримав нову силу і повноту. 
Док т ор  Л і  з д і йснюва в  сво є 

служіння в Ізраїлі протягом трьох 
років, починаючи з липня 2007. Він 
являв любов і силу Бога, і у 2009 
році він сміливо проголосив Ісуса 
Христа нашим Спасителем під час 
Об’єднаної євангелізаційної кампанії 
в Ізраїлі. Його служіння надихнуло 
відродження Месіанських євреїв 
в  Ізраїлі.  Пастори  об’єдналися , 
переступивши межі деномінаційних 
відмінностей , а церкви відчули 
відродження. 
Докор Лі явив свою щиру любов до 

Ізраїлю, завзято і твердо підтримав нас 
в усьому. Якби ми не познайомилися 
з  ним ,  наш і  це рк ви  в  І з р а ї л і 
могли ніколи не побачити такого 
відродження, яке ми відчуваємо 
тепер. Ми могли ніколи не провести 
таке дивовижне служіння, яке веде 
незліченну кількість людей до Господа 
і готує до Його другого пришестя. Я 
також висловлюю глибоку подяку і 
любов доктору Джерок Лі. 

З 17 по 19 серпня 2018 року Міжнародна 
християнська конференція поводилася 
у Церкві Ель Апосенто Алто (єпископ 
Альберто Сантана) у Перу. Старший 
Джонн і  К ім ,  дирек тор  ВХМ ,  бу в 
запрошений від імені церкви. 
Присутні вже були знайомі з могутнім 

служінням доктора Джерок Лі завдяки 
Об’єднаної євангелізаційної кампанії Перу 
2004, а також завдяки телебаченню Енланс.
Декілька  видатних  особистостей 

Латинської Америки, такі як доктор 
Гектор  Бонарріко ,  віце -президент 

палати сенаторів Аргентини, президент 
християнського телебачення, а також 
доктор  Фабріц іо  Альварадо ,  віце -
президент законодавчих зборів, Коста 
Ріка, читали лекції. Протягом чотирьох 
сесій старший Джонні Кім говорив, 
засновуючись на лекціях доктора Лі 
по Книзі Буття, а також на серії його 
проповідей  «Слово  про  хрест». Він 
також показував відео кліпи про могутнє 
служіння  церкви ,  а  також  виступи 
Комітету виконавчих видів мистецтв, які 
дуже добре сприйняли відвідувачі. 

«Послання 
підтверджуються 

ознаками!»

Пастор Кілонго Мбілізі Дезіре, 
Церква Нове життя, Тель Авів, Ізраїль

Служіння Манмін 
було проголошено 
під час Міжнародної 

християнської 
конференції у Перу 
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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)
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Видавець: доктор Джерок Лі 
Головний редактор: Ґеумсун Він  
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«Ісус відповів і до нього сказав: Поправді, поправді кажу Я тобі: Коли хто не народиться згори, 
то не може побачити Божого Царства» (Євангеліє від Івана 3:3).

Спасіння дається лише тим, хто 
народився від води і Духа

Незважаючи на те, що багато 
людей проголошують, що прийняли 
Ісуса Христа, а також сповідують 
свою  віру,  не  обов’язково  всі 
вони мають впевненість у своєму 
спасінні. За допомогою духовного 
діалогу  між  Ісусом  Христом  і 
Никодимом, у цьому випуску Новин 
Манмін розповідатиметься про 
важливість «народження від води 
і Святого Духа», а також про шлях 
бездоганного спасіння.  

 
1. Духовний діалог між Ісусом 

та Никодимом 
Н и ко д и м  б у в  юд е й с ь к и м 

службовцем, вчителем, одним із 
фарисеїв, котрий дуже добре знав 
Закон.
У  часи  І сус а  фарис е ї  були 

«святими» зовні, але всередині не 
виконували Закон; вони не лише 
піддавали сумніву учення Ісуса, але 
також розпочали рух задля того, 
щоб вбити Його. Однак Никодим, 
на відміну від інших фарисеїв, був 
спраглий до істини, і оскільки він 
мав істинну віру, одного вечора він 
завітав до Ісуса. 
Никодим  відкрито  зізнається 

Ісусу: «Учителю, знаємо ми, що 
прийшов Ти від Бога, як Учитель, 
бо не може ніхто таких чуд учинити, 
які чиниш Ти, коли Бог із ним не 
буде». Відчувши спрагу Никодима 
у серці, Ісус відповів: «Поправді, 
поправді кажу Я тобі: Коли хто 

не народиться згори, то не може 
побачити Божого Царства» і дав 
йому духовне учення.
Однак, почувши його, Никодим 

просто не міг зрозуміти, як доросла 
людина ,  д а л е ко  п і с л я  с во го 
народження ,  може  народитися 
знову. У 1 Посланні до коринтян 
4:20 написано про те, що лише 
коли людина отримає Божу силу 
за надиханням Святого Духа, вона 
зможе виміряти глибину духовних 
таємниць. Не розуміючи духовного 
учення Ісуса, Никодим запитує: 
«Як може людина родитися, бувши 
старою? Хіба може вона ввійти 
до утроби своїй матері знову й 
родитись?»
Ісус відповів: «Поправді, поправді 

кажу Я тобі: Коли хто не родиться 
з води й Духа, той не може ввійти в 
Царство Боже. Що вродилося з тіла 
є тіло, що ж уродилося з Духа є дух. 
Не дивуйся тому, що сказав Я тобі: 
Вам необхідно родитись згори». Ісус 
говорить, що для того, щоб людина 
потрапила на небеса, необхідно, 
щоб  невидимий  дух  народився 
згори. 
Адам, прабатько людства, був 

створений  як  жива  істота ,  але 
внаслідок його гріхів його дух 
помер. З того часу всі нащадки 
Адама народжувалися з мертвим 
духом ,  і  оскільки  вони  стали 
тілесними істотами, вони не могли 
потрапити на небеса. 
Єдиний  спо с іб  виправити  і 

запобігти цьому, не допустити, щоб 
людина потрапила у пекло, – це 
народитися від води і Святого Духа. 
Тому Ісус сказав Никодиму: «Дух 
дихає, де хоче, і його голос ти чуєш, 
та не відаєш, звідкіля він приходить, 
і куди він іде. Так буває і з кожним, 
хто від Духа народжений». Так само, 
як вітер невидимий і його напрямок 
неможливо  спрогнозувати ,  ми 
можемо  вимірювати  глибину  і 
відчувати справи духовного світу 
лише відповідно до Божих справ і 
сили Святого Духу. 
Ми бачимо, що після зустрічі з 

Ісусом Никодим виступив на Його 
захист, коли фарисеї критикували 
Його (Євангеліє від Івана 7:50-51), 

і після смерті Ісуса на хресті він 
приніс «смирну із алоєм помішану, 
щось літрів зі сто» (Євангеліє від 
Івана 19:39). Нам відомо, що за це 
Никодим отримав спасіння. 

2 .  Д у х о в н е  з н а ч е н н я 
«народження від води»
В  Євангел і ї  в і д  І вана  4 : 1 4 

написано: «А хто питиме воду, що 
Я йому дам, прагнути не буде повік, 
бо вода, що Я йому дам, стане в нім 
джерелом тієї води, що тече в життя 
вічне». Тут «вода» – це те саме, що 
«джерело води, що тече в життя 
вічне», яке дає нам Ісус. 
Тоді що таке «джерело води, що 

тече в життя вічне», вічна вода, яку 
дає нам Ісус? Ми знаємо, що якщо 
ми не будемо споживати тіла Сина 
Людського й пити не будемо крові 
Його, то в собі ми не будемо мати 
життя (Євангеліє від Івана 6:53).
В  Євангел і ї  в і д  І вана  6 : 5 4 

написано: «Хто тіло Моє споживає 
та кров Мою п’є, той має вічне 
життя, і того воскрешу Я останнього 
дня» .  Споживати  т і л о  Сина 
Людського означає робити хліб із 
Божого Слова, а пити кров Сина 
Людського означає застосовувати на 
практиці Боже Слово. Споживати 
тіло і пити кров Сина Людського, 
саме Боже Слово, – це і є вода, що 
дає людині вічне життя. 
Так само, як вода очищає від 

бруду і дає життя всьому живому, у 
духовному розумінні «вода», Боже 
Слово, змиває гріх і зло з нашого 
серця і допомагає нам мати вічне 
життя. Коли Боже Слово оселяється 
у наших серцях і очищає їх, ми 
позбудемося таких гріховних і лихих 
чинників, як заздрість, ревнощі, 
ненависть і характер, народимося 
згори  і  отримаємо  спасіння  (1 
Послання Петра 3:21). Тому, якщо 
ми робимо хліб і живемо за Божим 
Словом, яке служить для того, щоб 
омити наші гріхи, ми поступово 
станемо освяченими і праведними, і 
це у свою чергу служитиме доказом 
нашого спасіння. 

3 .  Д у х о в н е  з н а ч е н н я 
«народження від Святого Духа»

Бог  дав  Святого  Духа  Своїм 
дітям ,  які  отримали  спасіння 
(Євангеліє від Івана 15:26; Книга 
Дії 2:38), і Святий Дух допомагає 
їм зберігати віру і відновлює їхній 
дух, котрий був мертвий. 

1 Послання Івана 5:5-8 нагадує 
нам: «А хто світ перемагає, як 
не той, хто вірує, що Ісус то Син 
Божий? То Той, що прийшов був 
водою та кров’ю, Ісус Христос. 
І  не  тільки  водою ,  а  водою  та 
кров’ю. І Дух свідчить, бо Дух то 
правда. Бо троє свідкують на небі: 
Отець, Слово й Святий Дух, і ці 
Троє Одно. І троє свідкують на 
землі: дух, і вода, і кров, і троє в 
одно». 
Вислів «Той, що прийшов був 

водою та кров’ю» означає пролиття 
крові і смерть Ісуса, Слова, яке 
стало плоттю. Оскільки Ісус помер 
на  хресті ,  через  Його  кров  ми 
отримаємо спасіння. Отже, «Той, 
що прийшов був водою та кров’ю» 
–  це  І сус  Христо с ,  і  Святий 
Дух ,  посланий  нам  після  Його 
вознесіння, допомагає нам вірити 
у цей факт. 
У Біблії також говориться про 

те, що той, хто вірить, що Ісус – 
Божий Син, «перемагає світ», і це 
означає, що ми не забруднюємось 
неправдою ,  тому  що  воюємо  з 
похотями цього світу і перемагаємо 
їх. Святий Дух не лише допомагає 
нам впевнено вірити у Господа, 
але, приводячи світ до визнання 
гріха, праведності і суду, Він також 
дасть нам силу подолати світ і його 
звички. 
Відколи ми зрозуміли природу 

гр і ха ,  зро зум іли  важлив і с т ь 
досягнення праведності, і віримо 
у  Суд ,  який  має  відбутися ,  ми 
будемо змушені жити відповідно 
до бажань Святого Духа. Щоденно 
позбуваючись гріхів і форм зла зі 
свого серця, ми змінимо свої серця 
і сповнимо їх істиною. 

Любі брати і сестри у Христі, 
лише  якщо  ви  народилися  від 
води і Духу і маєте Дух, Котрий 
народжує дух в вас, ви можете 
увійти у небесне царство. 

Старший пастор доктор Джерок Лі

2
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Одного дня на каналі Енланс ТіВі, провідної 
телестанції для іспаномовних громадян, я почула 
проповідь «Небеса» старшого пастора доктора 
Джерок Лі. Я отримала велику благодать і 
зареєструвалася як член Церкви Манмін Перу у 
травні 2012 року. 
Я живу у Серро-де-Паско, що розташований 4 

480 метрів над рівнем моря. Подорож у Церкву 
Манмін Перу, у місті Ліма, столиці Перу, і назад 
займає 16 годин. Зазвичай я виїжджала з дому у 
п’ятницю вечором і приїжджала у Ліму о п’ятій 
годині ранку у суботу. Я жила у домі своїх дітей, 
ходила на ранкове і вечірнє служіння у неділю, а 
потім ввечері їхала додому. Незважаючи на це, я 
ніколи не пропускала День Господній, тому що 
я була щаслива жити життям віруючої людини. 
Завдяки молитві доктора Лі, що переходить межі 
простору і часу, я зцілилася від нетримання сечі, 
яке непокоїло мене протягом 14 років, отримала 
пристойну роботу.

♦

З 2014 року люди, які живуть поблизу, дізналися 
про Манмін, і ми зібралися, щоб долучитися до 

онлайн служіння Манмін. Місцевий храм був 
створений у моєму районі, де ми збиралися разом 
і об’єднувалися для різних богослужінь у храмі 
і навіть проводили щоденно Молитовні збори 
Даниїла. Я служу у церкві лідером. Я дуже вдячна. 

♦

4 липня 2018 року мій чоловік потрапив у 
лікарню через анемію і шлунково-кишкову 
кровотечу. Рівень його гемоглобіну становив 7.6g/
dL при нормі 13.0 – 16.0g/dL для здорових людей. 
Він був на прозі смерті. Лікар сказав, що це може 
бути рак, і змусив його пройти різноманітні 
медичні обстеження. Я постійно допомагала йому 
отримувати молитву старшого пастора через 
Інтернет і смартфон. 6 липня я помолилася про 
нього з хусткою, над якою помолився старший 
пастор, тримаючи її на його тілі (Книга Дії 19:11-
12). Зрештою були готові результати обстеження, 
які показали, що у нього виразка шлунку, що було 
протилежним від того, що підозрював лікар. 
Я палко бажала висловити свою вдячність, 

взявши участь у літньому виїзному семінарі 
Манмін 2018, який проводився в Кореї. Я також 

хотіла зцілитися від хвороби нирки, яка непокоїла 
мене протягом десяти років. Але один із симптомів 
цієї хвороби – сильний набряк у спекотну погоду. 
Коли було жарко, нижня частина мого тіла так 
сильно набрякала, що обхват талії збільшувався 
з 75см до 115см. Якийсь час я вагалася, тому що 
у Південній Кореї було дуже спекотно. Як би там 
не було, у мене була віра, що я можу зцілитися, 
якщо поїду у Південну Корею. З палким серцем 
я готувалася до подорожі, старанно покаялася у 
своїх гріхах, оскільки Бог дав мені багато милості. 
Зрештою я поїхала на виїзний семінар. Під час 

семінару, у перший вечір преподобна Суджін 
Лі помолилася про хворих з хусткою, над якою 
помолився старший пастор. Я відчула, як на мене 
зійшов вогонь Святого Духа. Я виявила, що більше 
не відчуваю біль, що я зцілилася. Коли після 
семінару я поїхала у Сеул, там стояла сильна спека, 
навіть передавали застереження по радіо. Але я не 
відчувала болю і дискомфорту, незважаючи на те, 
що багато ходила пішки. 
Під час цієї поїздки я відчула велику любов 

Бога, який перебуває з Манмін, а також отримала 
зцілення. Всю славу і подяку я складаю Богові і 
моєму Господу любові. Дякую, старший пасторе, 
за те, що помолилися про мене. 

«Я зцілилася 
від атопічного 
дерматиту після 
того, як перестала 
отримувати земні 
задоволення!»

Сестра Єрім Кім, 19 років, 
учениця 12 класу, 
Центральна Церква Манмін

Коли я ходила у молодшу школу, атопічний 
дерматит періодично з’являвся на тильній стороні 
литок. Але я зцілилася завдяки молитві старшого 
пастора доктора Джерок Лі. Але все повторилося 
і швидко погіршилося, коли я була у 9 класі. 
Оскільки у мене був смартфон, я слухала 

популярні пісні, дивилася відео, які могли бути 
шкідливими для мого духу, а також втягнулася в 
ігри на смартфоні. Навчання мені було нецікаво, 
а також життя віруючої людини, оскільки я була 
закохана у земні задоволення. Зрештою я почала 
страждати від серйозної форми дерматиту 
на руках і ногах. Руки свербіли, дерматит 
поширився на підошви ніг, так що я шкутильгала. 
Я звернулася до лікаря, у мене діагностували 
атопічний дерматит і прописали ліки. 
Я приймала ліки і прикладала мазь, але 

все було марно. Хоча старший пастор завжди 
говорив нам любити Бога понад усе, я була надто 
віддана цьому світу. Я навіть не могла подумати, 
щоб прийти до Нього. Коли я побачила, що 
повертаюся до земного після того, як на якийсь 
час зупинилася, я подумала: «Чи я людина? 
Невже в мене немає совісті?»

♦

Наприкінці липня 2018, коли наблизився час 
літнього виїзного семінару Манмін, я подумала, 
що не можу більше так жити. Я пішла на 
Молитовні збори Даниїла і побачила, як щиро 
молиться велика кількість членів церкви. Коли 

я це побачила, я вирішила, що хочу відновитися. 
Я видалила всі ігри і більш ніж 200 популярних 
пісень зі свого смартфону. Потім, коли я почала 
більше молитися, я відчула себе спокійнішою 
і радіснішою, ніби у мені почало битися нове 
серце. 
Під час літнього виїзного фестивалю я також 

вирішила долучитися до перетягування канату 
як член першої великої парафії. Щоб позбутися 
змінених думок, я кожного дня тренувалася. З 
часом атопічний дерматит, який вразив мої руки 
і ноги, швидко минув. До того жодні ліки не 
допомагали, але мій стан помітно покращився 
внаслідок мого відродження. Я зцілилася від 
нього ще навіть до виїзного семінару. 
Раніше я мусила носити шкарпетки навіть 

влітку, але тепер мені не треба цього робити. 
Раніше мені треба було ховати руки від сторонніх 
очей через вражені частини шкіри, а тепер я 
цього не роблю. Алілуя! 

♦

На  початку  серпня  я  брала  участь  у 
літньому виїзному семінарі Манмін і відчула 
дивовижну силу Бога. Я пролила багато сліз, 
відчуваючи любов Бога, Господа і пастора. 
Я отримала велике благословення. У ці дні я 
відчуваю себе підкріпленою, хочу відновити 
себе і більше служити своїм батькам. Всю 
славу і подяку я складаю живому, благому 
Богу. 

«Я сповнена подяки за 
слово життя і могутні 

справи!»
Сестра Ангеліка Кампос, 57 років, Церква Манмін Перу

▲ Пастор Гангеол Кім і члени Церкви Манмін Перу у 
Центральній Церкві Манмін
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ВМХЛ Урім букс

Я – лікар, що спеціалізується на сімейній медицині. 
Насправді, я не вірив в Бога. Але, оскільки я боявся, 
що життя після смерті можливе, я намагався бути 
гарною людиною. Однак, я завжди думав про 
найгірший сценарій в усьому, отже мої нерви завжди 
були на межі і я часто гнівався. 
Одного дня я почав читати Біблію, яку знайшов на 

столі готельного номеру, де я жив під час подорожі, 
але я не розумів багато чого з написаного. Читаючи, 
я дивувався, для чого Бог помістив дерево знання 
добра і зла в едемському раї і для чого Він створив 
пекло. Багато інших запитань раптом виникало, 
які заважали мені повірити у написане. Я запитав 
своїх друзів-християн, але жоден з них не дав мені 
відповіді. Один з них навіть сказав: «Просто повір. 
Якщо ти досі матимеш запитання, запитуй Бога, що 
на небесах». 

∗
У серпні 2016 року доктор Девід Ю, один з моїх 

друзів, розповів про служіння доктора Джерок Лі, а 
також про Всесвітню мережу християн-лікарів, яка 
доводить силу Бога, спираючись на медичні факти. 
Його дружина, місіонер Вон Пін Пін, служить у 
Церкві Манмін Сінгапур. Вона дала мені книжку 

«Слово про Хрест». Книжка була наче осяяння, 
як грім серед ясного неба. У книзі були викладені 
відповіді на всі запитання, які у мене були!
Я також побачив, як зцілилися невиліковні 

хвороби завдяки молитві доктора Лі. Мої тілесні 
думки зникли і я зрештою прийняв Господа. 
Очевидність сили Бога було найдивовижнішим, 
що я бачив у своєму житті. Такі біблійні справи, 
як зцілення Ісусом хворих дві тисячі років тому, 
постали перед моїми очима! Я вірю, що Бог обрав 
докора Лі і дозволяє йому допомагати нам, і я вірю, 
що Центральна Церква Манмін – також церква, яку 
обрав Бог. 

∗
Я лікар, але інколи я почуваюся безпорадним щодо 

деяких пацієнтів, коли не можу пояснити їм причину 
їхньої хвороби. Але тепер я можу це робити, 
тому що дізнався про корінь всіх хвороб завдяки 
посланню старшого пастора. Коли їм необхідна була 
допомога, я говорив з пацієнтами про свідоцтва, 
представлені на міжнародних конференціях ВМХЛ. 
Я підбадьорював їх: «Не втрачайте надії. Бог 
допоможе вам». 
ВМХЛ підтверджує випадки зцілення через 

молитву віри і Євангеліє Ісуса Христа, засновуючись 
на медичних фактах. Вони наголошують на тому, 
що всі хвороби мають духовні причини, отже 
лікарі можуть краще допомогти своїм пацієнтам. Я 
також вражений могутніми справами, які здійснює 
старший пастор. Також існує багато випадків 
зцілення завдяки його молитві, у тому числі від 
дерматиту, неврологічних, респіраторних, серцевих 
та шлункових хвороб, інсульту, сліпоти, глухоти, 
розладів автоімунної системи та раку, які неможливо 
вилікувати за допомогою сучасної медицини. 

∗
На початку серпня 2018 року я знову, як і у 

минулому році, відвідав літній виїзний семінар 
Манмін. Я побачив, що багато людей отримали 
зцілення від багатьох хвороб і відчув диво, завдяки 
якому погода у місці проведення семінару під час 
його проведення була сприятливою, незважаючи 
на те, що по радіо передавалося попередження про 
спеку. Я ніколи раніше не мав такого спокою і не знав 
такого щастя, але тепер я сповнений надії на небеса 
і дуже щасливий. Всю славу і подяку я складаю 
Богові. Дякую, старший пасторе, за те, що дозволив 
мені дізнатися про справжню цінність мого життя. 

Доктор Гю Вей Єн, 34 роки, Церква Манмін Сінгапур 

«Сила Бога – найдивовижніша милість, 
яку я коли-небудь відчував!»

Я народилася глухою. Коли мені було 
сім років, я почала носити слуховий апарат 
на правому вусі, тоді я почала чути голоси 
людей, але не могла їх зрозуміти. Коли мені 
було дев’ять років я почала ходити у церкву 
і відчула спокій і щастя, коли дізналася про 
існування небес.
У липні 2008 року нас із чоловіком привели 

у Центральну Церкву Манмін. Я була вражена 
духовними посланнями старшого пастора 
доктора Джерок Лі, такими як «Слово про 
хрест» і «Міра віри». Пастор Джангун Лі, мій 
чоловік, також отримав велику благодать від 
його проповідей і передав Євангеліє великій 
кількості глухих людей в Малайзії через 
систему онлайн відео конференцій. Коли 

у 2010 році була заснована Церква Манмін 
Пінанґ для глухих, мій чоловік почав служити 
у ній. Відтоді він поширював служіння 
Манмін багатьом глухим людям в інших 
країнах, у тому числі у Таїланді, Німеччині і 
Данії. 

∗
Коли я почула, що багато членів церкви 

зцілилося завдяки молитві старшого пастора, 
а особливо коли глухі люди, у тому числі 
мій чоловік, почали чути завдяки молитві, я 
теж захотіла почути і відчула хвилювання. 
У грудні 2017 року я почала чути дзвін у 
правому вусі і більше не могла користуватися 
слуховим апаратом. Потім я стала щирою. 
Коли я прославляла на молитовних зборах 
Даниїла, я молилася: «Боже, я хочу почути 
звук прославляння». Оскільки наближався 
час Літнього виїзного семінару Манмін 2018 
року, я ставала щирішою. Я хотіла, щоб мої 

вуха відкрились, я палко бажала допомагати 
своєму чоловіку служити глухим членам 
церкви у служінні мовою жестів. Я почала 
молитися і постити. 
У  перший  веч ір  ви ї зного  сем і нару 

преподобна Суджін Лі помолилася на сцені 
про хворих з хусткою, над якою помолився 
старший пастор (Книга Дії 19:11-12). Я також 
отримала молитву президента Молитовного 
центру Манмін Бокнім Лі. Коли вона поклала 
хустку на мене і помолилася, вогонь Святого 
Духа зійшов на мене і я почула звук «Бам!» 
Наступного дня я не одягала слуховий апарат, 
але могла чути прославляння правим вухом!
Тепер я чую. Я дуже щаслива і сповнена 

благодаті. Тепер я підношу молитву подяки 
Богові зі сльозами. Всю славу і подяку я 
складаю Богові, Котрий вплинув на мене 
силою відновлення, яка відновила 
мертві нерви і дозволила мені чути. 

«Моє праве вухо нарешті 
відкрилося!»

Дияконіса Геджін Чо, 49 років, 5 парафія, Центральна Церква Манмін


