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Святкування 70-ї річниці 

держави Ізраїль та фестиваль 
кришталевої музики 
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2018 рік має велике значення 
для народу Ізраїлю з точки зору 
історії. Євреї, які були розкидані 
по всьому світу, відновили першу 
державу Ізраїль приблизно через 
1 900 років, 14 травня 1948 року. 
У цьому році святкується 70-та 
річниця відновлення держави. Союз 
«Рука допомоги», Ізраїль, та «Марш 
життя», Німеччина , виступили 
організаторами святкування 70-ї 
річниці Ізраїлю за активної підтримки 
уряду Ізраїлю. 
Було продемонстровано відео з 

привітанням президента Ізраїлю 
Реувена Рівліна, також з вітальними 
промовами виступили інші промовці. 
Ця подія транслювалася наживо 
на БОГ ТВ, а також телестанцією 
Німеччини. 

13 травня місіонерська команда 
Центральної Церкви Манмін була 
присутньою на церемонії відкриття 
у статусі високих гостей. Церемонія 
відбувалася у Міжнародному конгрес-
центрі, м. Єрусалим, де у 2009 році 
відбулася Об’єднана кампанія доктора 
Джерок Лі в Ізраїлі. 14 і 15 травня 

місіонерську команду запросили у 
Кнесет та на з’їзд високих гостей. 
Старший Джонні Кім, директор ВХМ, 
виступив з вітальною промовою і 
розповів про служіння доктора Лі. 

Глядач і  тепло  прийняли 
виступи місіонерської команди 
Ввечері, 15 травня, на арені під 

відкритим небом «Басейн султана» 
відбулася фінальна подія – Фестиваль 
Життя .  Танцювальна  команда 
могутнього служіння Комітету 
виконавчих видів мистецтв Манмін 
представила традиційний корейський 
танець з віялами. Публіка радісно 
вигукувала і захоплено аплодувала 
(фото 1, 2, 3). 
Глядачі сказали, що вони досі не 

бачили нічого кращого, і що вони 
відчули себе наче на небесах. 

12 травня відбувся Фестиваль 
к р иш т а л е в о ї  м у з и к и  2 018 , 
орган і зований  Кришта левим 
форумом (Асоціацією пасторів 
Ізраїлю) та Союзом «Рука допомоги». 
Подія транслювалася наживо у більш 
ніж 170 країнах каналами ВХМ, 

ТіБіЕн Росія, СіЕнЕл, Ін Вікторі та 
СіЕмТіЕн.
Фе с т и в а л ь  п р о в о д и в с я  у 

Міжнародному конгрес-центрі 
м. Хайфа. У ньому взяли участь 
приблизно 1 300 осіб з різних країн 
світу, у тому числі Ізраїлю, США, 
Росії, Польщі та Латвії. На фестивалі 
побувала помічник мера міста Хайфа 
Юлія Штрайм, а багато членів 
Кнесету, у тому числі Талі Плосков, 
заступник спікера Кнесету, передали 
відео з привітаннями. 
Подію відкрили привітальними 

промовами доктор Андре Гасіоровскі, 
голова Союзу «Рука допомоги», а 
також пастор Орен Лев Арі (Церква 
Царя слави, Єрусалим). Старшому 
Джонні Кіму також було надано час 
для вітального слова. Під час свого 
виступу він привітав з 70-ю річницею 
держави Ізраїль і передав любов до 
Ізраїлю старшого пастора доктора 
Джерок Лі (фото 8).
Лідер прославляння Роуз Ган, віце-

голова Комітету виконавчих видів 
мистецтв, разом з танцювальною 
командою могутнього поклоніння, 

двічі показала різні види вистав. 
Прославляння лідера Ган зворушило 
с е рц я  с л у х а ч і в .  Ауд и т о р і я 
прославляла  разом  з  лідером , 
отримуючи при цьому нову силу і 
спокій. Танець з віялами танцювальної 
команди могутнього прославляння 
здивував публіку своєю красою, а 
традиційний ізраїльський танець і 
танець поклоніння сповнив їх радістю 
(фото 4 і 5). 
Коли лідер прославляння Ган 

заспівала державний гімн Ізраїлю 
з нагоди святкування 70-ї річниці 
Ізраїлю, всі присутні підвелися і 
об’єдналися у співі. Крім того, відомий 
госпел-співак Джошуа Аарон та інші 
ізраїльські співаки прославляння, а 
також співаки із США, Росії і Латвії 
підготували прекрасні виступи (фото 
6 і 7).

18 травня в Єрусалимі, у церкві 
Царя слави відбулися збори з нагоди 
святкування Дня п’ятидесятниці. 
Після виступу артистів Манмін 
старший Джонні Кім проповідував 
на тему «Робота Святого Духу», на 
основі Книги Дії 1:2-4.
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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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         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…» (Євангеліє від Матвія 7:21)

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

Люди, які не отримають спасіння, 
незважаючи на сповідання своєї віри (2)

Прийнявши  Го спода ,  люди 
визначають кінцеву ціль: отримати 
істинне спасіння і потрапити на 
небеса. Буде дуже шкода, якщо вони 
промовлятимуть «Господи! Господи!», 
але не зможуть потрапити на небеса! 
Давайте розглянемо два випадки, у 
яких, незважаючи на визнання віри, 
люди не зможуть отримати спасіння і 
не потраплять на небеса. 

 
Випадок 1: Богозневага  на 

Святого Духа, перешкоджання 
Його роботі і висловлювання проти 
Святого Духа

«Богозневага», «перешкоджання 
роботі» і «висловлювання проти» 
Святого Духа означають вимовлені 
слова, а також справи, виконані в 
опозиції до Божих справ (Євангеліє 
від Матвія 12:31-32; Євангеліє від 
Марка 3:20-30; Євангеліє від Луки 
12:10). На відміну від переслідування 
церкви невіруючими, які не знають 
Бога, ці слова і справи походять від 
людей, які заявляють про свою віру в 
Бога і знають істину. Для таких людей 
немає спасіння, оскільки вони свідомо 
опираються Божим справам, ставши 
прихильниками свого зла. 
Побачивши зцілення від хвороб, 

недугів та злих духів, які виходили за 
допомогою Божої сили, якщо людина 
досі продовжує зневажати Духа 
Святого, перешкоджає Його роботі і 
висловлюється проти Святого Духа, 
називаючи такі прояви «справами 

сатани», чи  може  така  людина 
вважатися Божою дитиною? Після 
того, як людина побачила роботу Бога, 
яку неможливо зімітувати людськими 
можливостями, доброчинна віруюча 
в Бога людина може лише дякувати 
Богові і прославляти Його. 
І  навпаки ,  грішники  швидко 

заперечують справи Святого Духу і 
протистоять Богу. Злі духи не мають 
сили зцілювати людей від їхніх хвороб 
або недугів. Вони жодним чином не 
дозволять людям прославляти Бога, 
виганяючи злих духів і зцілюючи 
хворих! Керівництво, дане людям 
сто совно  богозневаги ,  також 
стосується перешкоджання служінню 
Божих служителів, які являють Його 
силу. Таке перешкоджання – це те 
саме, що безпосереднє протистояння 
Богові, тому що вони лише служать 
для того, щоб віддалити людину від 
Бога, а також від справ Святого Духа, 
явлених через них.
Під час Виходу, коли ізраїльтянам 

нічого було їсти, вони в усьому 
звинуватили Мойсея та Аарона та 
скаржилися на них. Мойсей промовив 
до  них :  «Бо  почув  ГОСПОДЬ 
ремствування ваші, що ви ремствуєте 
на  Нього .  А  ми  що? Не  на  нас 
ремствування ваше, а на ГОСПОДА!» 
(Книга Вихід 16:8). У перших п’яти 
віршах Книги Дії 5 записана історія 
Ананії та його дружини Сапфіри. 
Вони поклялися продати частину своєї 
власності і зароблене віддати Богові. 
Однак, від своєї пожадливості вони 
утримали частину грошей і принесли 
Петрові лише частину отриманого 
від продажу. Вони вдали, що віддали 
все, що заробили. Оскільки подружжя 
обмануло не Петра, а Святого Духа 
і сказало неправду Самому Богові, 
вони померли, навіть не отримавши 
можливості покаятися (Книга Дії 5:1-
11). 

Випадок 2: Відкрито зневажати 
Сина Божого, знову розпинаючи 
Його
У  Посланні  до  євре їв  6 :4 -6 

читаємо: «Не можна бо тих, що раз 
просвітились були, і скуштували 
небесного дару, і стали причасниками 
Духа Святого, і скуштували доброго 

Божого Слова та сили майбутнього 
віку, та й відпали, знов відновляти 
покаянням ,  коли  вдруге  вони 
розпинають у собі Сина Божого та 
зневажають». Ці вірші стосуються 
людей, які, не зважаючи на те, що 
отримали Святого Духа, відчули Божу 
благодать, дізналися про існування 
небес і пекла, а також почули і 
повірили у Слово істини, все одно 
спокушаються, відмовляються від 
Бога, повертаються у світ і відкрито 
діють, щоб запобігти явленню Божої 
слави. 
Однак ,  с ат а н а  д і я т име  ще 

несамовитіше  проти  всіх ,  хто 
повертається у світ, навіть відчувши 
Божу благодать і побачивши справи 
Святого Духа, тому що темрява, що 
всередині них, буде ще густішою. 
Вони чинитимуть більше зло, ніж 
невіруючі, відмовлятимуться від 
благодаті, яку одного разу отримали, 
і навіть розпочнуть гоніння церкви 
і віруючих. Люди, які відкрито 
зневажають нашого Господа, не 
зможуть отримати духа покаяння, тож 
кінець кінцем вони загинуть. 
Згадайте Юду Іскаріотського, 

котрий колись був одним з учнів Ісуса. 
Він був свідком служіння Ісуса, але 
шукаючи власної вигоди, він зрештою 
зрадив Ісуса за 30 срібних монет. 
Безсумнівно, не маючи можливості 
подолати муки сумління і розкаяння, 
Юда заподіяв собі смерть, не маючи 
можливості покаятися у скоєному. 

Випадок 3: Грішити самовільно, 
одержавши пізнання правди
У  Посланні  до  євреїв  10:26-

27 написано: «Бо як ми грішимо 
самовільно, одержавши пізнання 
правди, то вже за гріхи не знаходиться 
жертви, а страшливе якесь сподівання 
суду та гнів палючий, що має пожерти 
противників». Тут  говориться 
конкретно про людей, які знають і 
вірять в істину, але продовжують 
чинити ті самі гріхи, від яких нас 
застерігав Бог. 
Як написано у 2 Посланні Петра 

2:21-22: «Бо краще було б не пізнати їм 
дороги праведности, аніж, пізнавши, 
вернутись назад від переданої їм 
святої заповіді! Бо їм трапилося за 

правдивою приказкою: Вертається пес 
до своєї блювотини, та: Помита свиня 
йде валятися в калюжу...», люди, які 
грішать самовільно, знають, що вони 
зогрішили. Вони каються у тому, що 
вчинили, але потім повертаються до 
гріховного життя. 
Був час, коли цар Давид спокусився 

і вчинив жахливий гріх убивства. 
Однак, коли пророк вказав йому на 
це, цар швидко розкаявся і відійшов 
від свого гріховного шляху. Коли 
Давида випробовував Бог через його 
гріх, він міг подолати випробування 
з покорою, що у свою чергу дало 
змогу викорінити ознаки гріха з його 
серця і стати бездоганним в очах Бога. 
Однак, історія царя Саула повністю 
відрізнялася. Навіть коли пророк 
Самуїл прийшов і нагадав царю про 
його гріхи, той лише виправдовувався, 
але не розкаявся. 
Так само відбувається у наш час. 

Якщо людина, яка відкрито визнає 
свою віру і пізнала правду, грішить, 
вона повинна розірвати своє серце у 
покаянні, ходити у світлі і приносити 
добрі плоди, оскільки Святий Дух 
Сам просить про нього з глибоким 
стогоном, нагадуючи про її гріхи. 
Однак ,  якщо  людина  грішить 
самовільно, Бог відверне Своє лице 
від неї, і тоді людина не зможе 
отримати духа покаяння і згасить 
Святого Духа у собі (1 Послання до 
солунян 5:19).

Любі брати і сестри у Христі, 
незважаючи на те, що ваші імена 
були записані у Книзі Життя, коли 
ви прийняли Господа, якщо ви не 
покаєтеся перед Богом і не зруйнуєте 
стіну гріха, ваші імена будуть витерті 
(Книга Об’явлення 3:5). 
Крім того, навіть якщо гріх, який ми 

вчинили, – «не смертний», якщо ми 
не позбудемося його і не покаємося, 
ми ніколи не наповнимося Святим 
Духом, нас буде спокушати сатана і 
змушувати вчинити «смертний гріх», 
і наше спасіння стане ганебним. Тому 
в ім’я Господа нашого я молюся про 
те, щоб ви боролися з гріхом до крові 
і позбулися будь-якого зла (Послання 
до євреїв 12:4; 1 Послання до солунян 
5:22). 

Старший пастор доктор Джерок Лі
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Незважаючи на те, що я ходила до 
церкви, я досі до всього ставилася 
скептично,  тому  що  мала  дуже 
багато запитань стосовно віри. Мене 
цікавило: «Які біблійні справи Бога 
мають значення для нас, людей, які 
живуть у сучасному суспільстві? 
Чому ми повинні ходити до церкви 
кожної неділі? Чому Ісус – наш Єдиний 
Спаситель?» Я ніде не могла отримати 
відповіді на ці запитання. 
Тому я просто звично ходила до 

церкви. Це було частиною мого життя. Я була членом групи 
прославляння у церкві, але я співала лише тому, що любила це 
робити. Єдине, що мені дійсно подобалося, – це зустрічатися зі 
своїми друзями у церкві. Я навіть ходила у кафетерій і спілкувалася 
там з членами групи прославляння під час проповіді. Я неналежним 
чином святила День Господній і не віддавала десятину. Я ходила в 
інші церкви, цікавлячись, чи відрізняються вони від моєї церкви. Я 
слухана онлайн проповіді інших відомих пасторів, але вони нічим 
не відрізнялися, і я досі не могла знайти відповіді на свої запитання. 

◈

У лютому 2015 року у мене дуже заболів живіт і я потрапила до 
лікарні. То була кіста яєчника. Мені сказали, що потрібна операція 
по видаленню кісти. Я розповіла про це знайомій, яка ходила у 
Церкву Манмін Молдова. Вона переслала прохання у Центральну 
Церкву Манмін у Кореї, щоб там помолилися про мене. Операцію 
було призначено на наступний день. Після операції сталося диво. 
Мій лікар чітко мені сказав, що після операції функції яєчника 
відновити не вдасться, оскільки кіста була надто великою. Але 
після операції я швидко одужала, і функція яєчника відновилася. 
Алілуя!
Отримавши такий досвід, я відвідала Церкву Манмін Молдова. 

У перший день, коли я прийшла до церкви, я відчула дещо нове 
і особливе, чого я ніколи раніше не відчувала. На Молитовних 
зборах Даниїла я відчула, ніби свіже повітря пройшло через моє 
серце. Тоді я вперше дізналася про те, як можна захоплено і щасливо 
молитися Богові. Проповіді старшого пастора доктора Джерок Лі 
давали мені велику благодать. Я розуміла їх, і я отримала відповіді 
на багато запитань, які турбували мене довгий час. 

◈

У червні 2015 року я зареєструвалася, ставши членом Манмін. 
Я почала змінюватися завдяки проповідям старшого пастора. Я 
зрозуміла, чому я повинна ходити до церкви і мати життя віруючої 
людини. Ціль мого життя стала більш конкретною, у мене з’явилася 
надія на небеса. Я почала святити День Господній і віддавати 
десятину. 
На початку 2017 року я отримала благословення відновити 

своє серце ще більше. Я страждала від високої температури, яка 
піднялася до 38 градусів. Мене трусило. Моє обличчя і горло 
розпухли, а очі налилися кров’ю. У мене була алергія. Я пригадала, 
що хвороби походять від гріха (Вихід 15:26), і молилася про те, щоб 
знайти свій гріх і розкаялася. Я також отримала молитву старшого 
пастора про хворих і випила солодку воду Муану (Книга Вихід 
15:25). Скоро всі симптоми зникли. Алілуя!
Всю славу і подяку я складаю Богові, Який направив мене і 

дав справжній спокій. Я також вдячна старшому пастору, котрий 
відновив мене за допомогою Слова Життя. 

Пр о т я г ом  д о в г о г о  ч а с у  я 
в і д ч у ва ла  бі л ь  у  кол і на х .  У 
2003 році біль посилився, тож я 
звернулася до лікарні. Обстеження 
виявило ,  що  хрящі  у  колінах 
зруйнувалися. Лікар сказав мені, 
що якщо не поставити  штучні 
суглоби, я не зможу ходити. Я 
бачила, як багато людей зцілилося 
від своїх хвороб завдяки молитві 
старшого пастора доктора Джерок 
Лі, який являє могутні справи 

Бога. Я також хотіла отримати зцілення силою Бога. 
Після п’ятихвилинного ходіння мої коліна починали боліти, 

мені доводилося зупинятися і відпочивати. Через біль я не могла 
спокійно спати вночі. Мої коліна опухали, коли я намагалась 
щось робити. Коли я прокидалася вранці, вони скрипіли, і я не 
могла їх випрямити. 
Щоб встати з ліжка, 
мені доводилося  їх 
масажувати. Проте 
бі л ь  с т и х ,  коли  я 
отримала  молитву 
д о к т о р а  Л і  п р о 
хворих. Так я зносила 
біль. 
На початку березня 

2018 року я зробила 
щось таке, від чого 
мені стало гірше. Потім невимовний сильний біль пронизав 
моє тіло. Я не могла зробити жодного кроку, тож мені довелося 
залишатися у ліжку, а у туалет пересуватися на візочку. 
Мої невіруючі члени родини відвезли мене у лікарню. Але там 

лікарі сказали, що не гарантують гарний результат. 24 березня я 
відчула сильний імпульс, що я зцілюся, якщо зустрінусь 
із старшим пастором. У неділю вранці 25 березня я 

попросила своїх дітей відвести мене на збори 
церкви, де проповідував старший пастор. 
Я заїхала у храм в інвалідному візку, а 
потім мої сини занесли мене по сходах 
на руках. Моє серце стало гарячим. Я 
сказала, що хочу сісти попереду. 

Коли старший пастор завершив 
проповідь, він з олтаря помолився 
про хворих. Тоді біль у колінах 
раптом зник, а все моє тіло ніби 
ожило. Я одразу підвелася. І я, 
і члени моєї родини були дуже 
здивован і!  Після  нед і льного 
вечірнього богослужіння старший 
пастор  помолився  про  мене , 
поклавши на мене руки, мої ноги 
укріпилися ,  я  одра зу  вста ла  і 
пішла! 
Я  пост і йно  сп і ваю:  «Встань 

і  ходи! Я  дам  тобі  нову  силу!». 
Згодом я стала добре ходити, добре 
сплю вночі. Я дуже вдячна. Всю 

славу і подяку я складаю Богові, а 
також щиро вдячна старшому пастору. 

Сестра Крістіна Нікора, 26 років, 
Церква Манмін Молдова

Старша дияконіса Янгвол Чо, 83 роки, 
Церква Манмін Сеосан

 «Я отримала відповіді на всі 
свої запитання!»

«Я встала з інвалідного 
візочка і пішла!»

Рентгенівське сканування

▲ Хрящі старшої дияконіси Янгвол Чо стерлися, а 
щілина між суглобами звузилася.
▶ Звичайний стан колін людини, чиї хрящі не 
стерлися, а щілина не звузилася.
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ВМХЛ Урім букс

З 14 років я приймала ліки від 
високого кров’яного тиску. Після 
заміжжя у мене стався викидень. 
Моє серце боліло так сильно, що 
я почала зловживати алкоголем 
і  стала  залежною  від  нього.  Я 
відчувала ,  ніби  помираю  або 
божеволію. Я не могла зупинитися і 
дуже страждала. 
Я була настільки чутливою, що 

могла перелякатися через якусь 
дрібницю, а потім розсердитися. 
Я  п о с т і й н о  с т р а ж д а л а  в і д 
цих ситуацій, а у сім’ї завжди 
відбувалися сварки. Часто у молитві 
я просила Бога захистити мене. 
У вересні 2017 року я відвідала 

молитовні збори, які відбулися 
у  домі  мого  товариша .  Збори 
п р о в од и л а  м і с і о н е р  Джей н 

Мапологома. Вона сказала , що 
старший пастор доктор Джерок Лі 
– сильний пастор, який демонструє 
велику силу Бога, і велика сила 
Бога може проявитися через хустку, 
над якою він помолився (Книга Дії 
19:11-12). Я також дізналася про 
солодку воду Муану (Книга Вихід 
15:25). Вона запросила мене на 
недільні богослужіння. 
Наступної  неділі  я  відвідала 

богослужіння  Церкви  Манмін 
Лондон  і  от рима ла  молитву. 
Потім я відчула, як щось виходить 
з  мене.  Потім  я  продовжувала 
ходити на богослужіння у неділю 
і отримала молитву з хусткою від 
місіонера. Тим часом, я повністю 
відділилася від сили темряви, яка 
турбувала мене змалку. Алілуя!

У  мене  вже  немає 
негативних думок. Я 
заспокоїлася. У моїй 
с і м ’ ї  пан ує  мир .  Я 
зцілилася від високого 
к ров’я ног о  т иск у  і 
алкоголізму. Мої рідні 
і друзі були здивовані, 
побачивши мої зміни. 
Мі й  чо л о в і к  і  с и н 
також зареєструвалися 
і  с т а л и  ч л е н а м и 
Манмін!
Ч е р е з  ч о т и р и 

т и ж н і  п і с л я  т о г о , 
як  я  поча ла  ходити 
у  Церкву  Манмін  Лондон ,  моє 
жи т т я  повн і с тю  зм і н и ло ся . 
Всемогутній Бог врятував моє 
життя. Я дуже щаслива і здорова 

в Господі. Всю славу і подяку я 
складаю Богові, Котрий дозволив 
мені познайомитися зі старшим 
пастором. 

Я народився у християнській родині, але 
мені дуже подобалося проводити час зі своїми 
друзями. Я ріс і робив те, що без сумніву 
не повинен був робити учень. Я отримував 
різноманітні покарання у школі. Мене лише не 
вигнали зі школи. Я не бажав вчитися. Одного 
разу я отримав нуль за контрольну роботу, 
тому що під час неї я спав. Мій рейтинг у школі 
завжди був найнижчим. 
Однак, Бог дав Свою благодать такій людині, 

як я, і моє життя повністю змінилося. 16 травня 
2014 року, коли я був в 11 класі, старший пастор 
доктор Джерок Лі помолився молитвою покаяння 
про членів церкви. Я був глибоко зворушений. Я 
подумав, що він дійсно любить мене і турбується 
про мене. Коли його щира любов увійшла у моє 
серце, я почав каятися у своїх минулих гріхах і 
отримав силу, щоб почати все з нуля. 
Передусім я почав намагатися уважніше 

слухати проповідь і молитися. І коли я почав 
старатися досягти духовного, в мене виникло 
бажання вчитися. Раніше я не мав жодного 
бажання це робити. 

Фактично, я раніше ніколи не вчився. Спочатку 
мої оцінки, здавалося, не покращувалися, але 
у 12 класі оцінки значно поліпшилися. Однак, 
я погано написав тест на здібності. Але я був 
вдячний, тому що відчував радість під час 
навчання і почав розуміти, що я можу показати 
кращий результат, якщо буду наполегливіше 
вчитися. Я попросив батьків дозволили мені 
навчатися ще один рік, щоб здати тест. Вони 
погодилися. 
Замість смартфону я почав користуватися 

телефоном 2G, щоб більше уваги приділяти 
навчанню і обмежити свої контакти з друзями. 
Я наполегливо навчався. Але у неділю я ходив 
на ранкове і вечірнє богослужіння, щоб святити 
День Господній, як наказав Бог, хоча у приватних 
навчальних закладах учні навчаються навіть у 
неділю. 
У буденні дні уроки у приватній школі, у яку я 

ходив, закінчувалися після 22:00, але я молився 
на Молитовних зборах Даниїла щонайменше 
тричі на тиждень. Звичайно, інколи було важко, 
але молитва старшого пастора змушувала мене 

рухатися вперед. 
Він  завжди  являв  учням  свою  любов  і 

зацікавленість. Він дав нам видіння і сни про 
майбутнє. Саме перед вступними іспитами 
у  коледж  він  помолився  про  учасник і в 
тестування. Я вірив у силу його молитви, тож 
був переконаний, що не провалю тест. Тому я 
навчався, маючи тверду впевненість. 
Зрештою, я здав тест на здібності і отримав 

оцінку, яка потрапила у список найкращих 
оцінок 2016 року. У 2017 році мене прийняли 
у Школу мистецтва і дизайну Корейського 
університету. 
Після того, як я вступив у коледж, я вже не 

міг мати краще християнське життя, як мені 
хотілося, тому що я пристосовувався до нового 
оточення і нових людей. Тим часом, 1 квітня 2018 
року мої рідні зустрілися зі старшим пастором. 
Наші погляди зустрілися, я відчув його любов і 
заплакав. 
Бог дозволив мені зрозуміти, що я заціпенів 

у гріху. Я знову вирішив почати прославляти і 
молитися у повноті Духу. Здавалося, Бог чекав 
на мене; Він вилив на мене благодать Духу, наче 
водоспад. 
Думаю, що я ніколи досі не відчував любов 

Господа, хоча змалку я завжди перебував у Його 
любові. Однак я відчув любов завдяки старшому 
пастору, і моє життя змінилося. Інколи я думаю: 
«А якби я не відновився за Божою благодаттю? 
Якою людиною я би став?» Мені страшно навіть 
уявити, як би я жив без благодаті. 
Всю славу і подяку я складаю Богові, Котрий 

допоміг мені зрозуміти істинну цінність життя 
і мати благословенне життя. Я також щиро 
вдячний старшому пастору, котрий відновив 
мене. 

Брат Сеонмін Кім, 22 роки, 
Молодіжне служіння, 

Центральна Церква Манмін 

Я відновився 
і вступив до 
престижного 
університету! 

Сестра Джуліана Намукаса, 
Церква Манмін Лондон, 

Великобританія, 44 роки, третя зліва

«Всі мої проблеми, у тому чисті високий кров’яний 
тиск і пристрасть до алкоголю, були вирішені!»


